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؟هء"!ط؟62،ههآدة:!دّه3كام؟ه،ث!9كّله4؟ن!ظ

9ههء،؟ءه-لم

؟ة!!؟تث!

؟ه4؟!؟أ؟!آ6؟،آ؟!!؟ه3:ه!د!؟بمبربئبم؟ه!ي!هيم!!3%هيم؟ه:ك!ه3؟؟بمل!هلحآ؟بمثرة3ث!هـر،أ؟،3!!!ثههبم؟ه؟:34؟ه?؟هبم؟ةلح

اإ6هيملم؟؟؟هبمإكل،بملمزه!م!!ه!:ء!لمةخا6؟بملم؟ه3نر!3؟رره؟لم+تر،حه؟تريمفئه3ثضم:!3كةه4:هبململإ!*2؟!هبمئ!ه!متمإ3*بم؟دة3كهَهبم:!بمذء3

؟أ6هـهط!مفىكم:ه3؟هـ!لملآكهآ؟؟!؟!ةءلم؟ءه؟لآهيم*كلفء؟ءةبمث!هبملم!!ثيمبم؟وره)؟ه،9كلة-ك!ه!:هيملآه:؟ده؟؟!*2؟!بم؟هيم؟ءبم؟ه3؟هيم
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:ءةلمير*ءثطة3!حع؟ه!:ظ!هـه!!ه!ك!ه63دةبم:ه!!هم!ه!؟هيمشةء!9؟!:كيِه!لم؟ليمهجممثد؟؟؟ه3؟هبمذهبهبم؟ةلح

برلملم:ء.ثعث!1ة:*.،هآ:،7!ه؟ق!ك!هأ!هء؟ه،\"ا*ه؟هـ،لمةلمءلمية،\!هء؟؟،/،!!ةؤلمكها!،
5!ء!!!ه،ه3ه3?!ط+*!ءه!5ه!ه3ه3+هءا+ء3+ه3!ه!ثهة

ثههآ!ثه!؟!بملمه!لمثيةبم؟خ6!هيم9!ةأثهه!؟:ه3ثةه6!هول؟ه6ءهيم؟ة؟ة؟؟ه3؟ةهآ:هبم؟ه3؟ه!؟!؟!هبم%ه!ما

؟ه؟+هءلم6مث!9لىةحم!ة-؟هبم!هيم:هبم؟هء:؟!!ههكم؟طملمةإث!هبم؟؟93؟هبم!ههآلمة*ء:ه!؟ه3+؟!مترهيم!ه؟ث!!حم

؟ه3!الن!فث!أَ؟؟يمأقف!فئ!!هيم:!3!؟لمه!ثضكم:! ث!ه؟ب!*غد+هء،ة4ة3؟هبم+بم!ففأ!آ"ئدا+ء؟آ؟ة1!ة28+!ةداه!!!هم1*!3

!هلم!-ث!،!اء..!!لالمهـء3\ى?!!،؟ة?.4ء!؟!52"!*?1ة*كم؟ه3*ة3نغأ ؟؟ه!6ه!،-.ع!

ها!ه؟+!3لاأذة"هء؟ه3ح!ه!؟هلح؟؟+ه!لبما؟آه3"كلَةبر؟هءنم؟ه؟؟ب!هبمةبم3ه!فئه3يده!موة!؟ه!ثههم!هبم

أإ،ههآ؟ه3؟ه4ثدة!ا!ه؟)؟ه؟؟؟3؟؟؟*!بم*كلأ%ةملكلة!؟هتم6!ء:آبخنم1؟هبمثى؟؟خمغ3؟ه2:ه،بر7هيما،ةه؟لم،آ؟لمةحو؟هبم؟ه3)

!أ!الالالاليأ؟ث!لحيأه*لمأهط-3-!،ةهحا+د،(ء+يم*-3أ!+ءية،3+3*3،!!3+3*ه-ث!3!ءكا
3*ْ:ث!ْ!لم!:ْا!ا+ْءا+ْء"ول3ْ7""،+ْ/31؟ْبم!ال!س!لأ؟أكل5!لمه.-لمْ؟ْ:أ؟3ْ!2؟!ْبم !اعيآ؟3*!!!3*!قية!+33
!----1*ه!"ولهءلم،ال!؟الههجةهررلماه0د؟7

2!،/!مةء!وط!د،لمد،4ء2!ه!م rا/*،لمده"ء،أمأ/\دطلم!لمء/ادلم"اءةءلماد!12د!دهد،،ا?ا1!!اء-ء9دء/اهـلم

أ.9ةة3؟ةآ*ء!3!لىهبم!ةقي؟ة؟أ؟ه:لمبرة3؟ه!؟أضة؟+؟؟!3هبململمبة!!!فئ،ح!؟3؟ةيهم؟ىه3ئ!هكمزرةذتره3لمه32+!ل!،!*سهلح

ةإ3،*+ءيم؟-3+-"+3\ذ3ش؟بم3+3ؤءة4ة؟ء"!!ممم+؟ةيم!+ى+ة33ث!!ة!+ع!:ثض!ل!*اي!!+ءث!!ه4ءلم!ببم

؟ء"!بم%؟3ْ!ْ؟لميم6ْ!هيم،+؟ْثثهك!3؟":رزْ"ور:أذْبم6"3ثم!ه3لم-ْ!؟3ْ؟ْبم1ة"بمجم!ْ!ئ!!3؟ْ:لمؤْ!ا،ا"،امم!ْ!؟ْبمْ!!3ْ

ءالآه!لآه!+ة-ة3+هءش!3+ه!+ه3+!3ي!ه!*ة3*ة!2ة!3!!!ة!6هء3+3.+لآك!+ك!+ء!ء*!+ض01ffa?ء!3
واذ؟ورء/46\أورلم،1"*،لم*ء!؟د"?"ادطلم3م"!براءء/1هم1ءلماده،ةطلم5سه!؟هـهط،4؟هااكل!،اكلهث\!ه،!صه!/ه،،1هـ؟"!ههلم""ورء؟ءه،"ف!

آه-*!ه:لما3!43برَه!2روةبم؟ة3؟ة3،؟!3؟ةعll:2بر!ة؟ب!دهبم+هءلم؟ووء3!ه!ئرة!لم6؟بم؟ه:أ؟ه:!؟،ثبما33ه3ثههلح؟هءلمءكل!ا؟!*.3هآ!

%بره!ةأ7ةم+ة3ة.9*ة،+!3!ه!؟،!ة!ةبمل!ه3شه39قيةلم!ه73ة!+ه3*هبم*!!؟هء"!3+هء+ء3؟ه!مة!!!+! yءك!ء2!هـ*دم!!3؟ررءاسءلم-Iدءا"ور،لما!،1،5ءa\دء!هـ304N3هـ،روءا"ورءN*ط2كلءلم!هااررهرو2؟،بم؟رو!،ا

دإ1!؟2؟قي7ةبم9كّله؟!دهكل5ةلمآ؟:؟كغ!ة!؟ه؟؟ه3!ىة!+ه؟لمفىة،:هطه!ه؟آ؟!لمهبم!د!3:،أثهه!؟ةم؟ه؟ك!ءم!3ه!ا؟هبملم!؟!3

أةَ؟!كمبى؟بمةة-4؟؟،؟::ه3؟هيمكدةبم!ه3إةبمث!ه!ا؟هءلم؟ه!ه!*خأيمفىة!؟ه!مثههبم7ذهطهئخهآ9أه3؟ه؟:!!؟8جم!،،!م!م*!!!ء+*!
،02!ههدهه4هءلهه،!كلهه/!ه

أإث!هءيو؟ع!و+ه؟:هلح7ه،؟؟!!كelل++*،لهة؟ثدكاءلحلمM)ه،!لدةلح،هوللم3ةطهلمه،وة؟؟ه!)!-!لهة؟3ء؟7هأ؟ه؟لمء؟؟ه!ا"،ه،!

!أ!ه!!هلح+-ة:"3*!ه؟ءعشة؟يدة3"لم!ه،ثره؟لي*كاالمكي؟ثهـهلحثىهك!؟ه4:!ء4ح!كلةيم/!هء9+ه4،-!:هيا!وةلم1أه،لم!ة!ولفىةفى+هلحلم!هيما!ا

لم+3الم،ة+33و،لم+!ا،!-ثيدة،9ءُ*ه،ا!ه؟/،ه39لم+ه،.لم،ة3*!!ءآة،"الم،هح!!ة!!!!ح!/*لم+!،9*+،\3*3+،9ء !ه؟إ!لمحه!لهه،*2j?*.4+،!،!ياور،4رو!هلد،-*ءءلم!-كل!ء!ه،!هطلههء!هول*ه،!!طظثرةول

+3+ء"3"*،.لم+كا*-9ة،الم"غ7ه3اؤهآة3؟ة-،ا+ه!!ه-+ههلم+ه!بره،ا(كما*ه3 .إبر"ئن؟ي!ه،؟ه،دحعلمة!لمه!هث!!:دهأسهول4هول!ثىهولءه،!!ول!هء!إ!يم،ور!*ك"دءد،2!كى،!،4ولكل4،*ول

!ألىةول*ة،لم،ه:لمحبم)هكبملم،!لم!ه؟ل!،ه؟7!،.لمةءث!ه!*ه3+هء+ة!،،هحم!7ة،اة-،ةكاالملم،ة9+!3لم+ه3!*ة!ه3+ه،!ا3!!!يه!ة!،2
ولoول!"ورء!َ،0Mولورء!3!*يدطول+،؟ووروو!هWA,طل!ld!4ولرو!م

/الىة؟3ءحمما،ة-1،!هأ،أ!4اوة!لمىة!لمةلحلم!ءط!ه؟لمءآلمةول!4+*:!ه؟لى!هكالح!!كله:ة،!،،*،3ة!،!!كم!+ه،ثرة3طو+هلم!لمة؟؟؟-9لمهلح2

R3ة5هكاه،ثهه!،،المة3!ة!/+هكا،ه،9لم+ة3/ةoة! iel"7,Z ).4 R،لىة4اأير!آ4ةحملمةِ،:!لمحبم؟يرلم"،ا)9كده3؟ة؟؟أ:!!هح!"،؟،دح!!ه؟لىه؟ولرو5ء!.،ط\!,.هـ

ا!ه،مماأ!لح!ه!لدة:*ة،!7ةلحلمة؟!ه)ثدح!!همرال!أهنملم+ك!ل!ه3+ه؟ي!هحم!*هلم+73"!!ءا،3+3+،339+-2،+كما31 ،،،!!ه،!ه!هول!ههظةهءكدهذهعالىهحغفىهءةه!،ذه

ؤهءلمة؟؟ه!3ة!طمه!لما!:ثي؟لدة!لىة!لىة،لدةلحلم+كا/،3!م!ا)!::!!!،ءلم+ه5!ا+!حي،،7+3ا/+3"ُ*،ا8الم+ك!
.ذه،!ه،*هطز!ءوه؟شه!ه،*هيا!ه؟!!4!هء!هكا

روة؟ا!ئةه:ق!ي4روة؟اكيلحثا!فئهلحثمو+ه؟ُءة؟؟ة؟ثىه؟أهك!ثد!نمث!!!ةذُه؟؟هِلح!ه؟؟ةهث3هغلدةلحئ!!هيمكرةكألمورةحم3%لمئةهغ،

أ!لىة،لهةمما!+ه؟:!،لم؟هم!؟هحم!وله)!+هول*!حلمحم،ة؟لهةط!لم!ه!ثده13لم!ه!لم،ةوللهة؟لهةآلمةما!!وللم+ةي!:ءألم!ة،كدةءي!دص!لمة؟!ة،عا

ألىة!إدة-المة؟4ة4؟ه!لمهأ4ة7،3هلحل!ه3،له8ه!!ة*3لم7*حمماوحه!وةيم،!ه*لح؟ةء!لأيملكل+ه!!دة:الى!هممالم*؟!فىة،لم،5،لمه؟!؟لمورةوللىهْ،!اْ

أ!ةة-آفىةلح!هحا؟ه!9؟ةء3!،لماةلم؟ه!إه؟"ورة4لىْة!ههـدة؟فىة؟لىه!ال!ءجممالم!3فىة،فىه؟9:ةئجُ!ة!،+,-ئر+هكأئ!هكالُوةءفىة:ذةكافىة؟"لح

أإ!هلحال!*،ءثىطعلمه!لم،ول!لى!ه!لمثالمة-49؟همحاورة؟لمهحم!!7ةط4ة؟!*ةلمحادةحمما!ه:7ة،لمرهلح4ه،:!!لمة،لمهـةآ؟ئده4لم،!ءلمول!" ،،لم7--+؟!لمة-،زة9+ه!-

اأوة؟؟ه،!؟هول)ه؟ثهه،يي4!!ك!ثه!ث!ه؟7ه؟لىثه-!ه؟هلحellعللم!؟**:ثه!4ة،،ل!ه:لمةط!ه!يه+ه،!!؟لملم!ه!لمةحاروه3وة،ييةك!ول

!,OP3.6,*!،3،+ك!لم+-*3أ3،!ا+ +! +،.F!،330+3*لم VA
اءهأإ"r,ء،!أه!هءلمه!لمه؟ء!م4ه"ثبمكلهول!هولوره-6ثدء!!ه!ا،!ء!ه!مالههعرو!ولوة،!leدهول!ه،يد!وللمه!ا!د!ولء

Itطوححلدة؟؟هلمأةلحلمك!ثع،وة؟لم!؟ثد!!ه(ييلحو،!:لىححطلمةلمإه!،غلدهول،!،ءلد!د!.؟*،!!!دطرر،ء!ipأأ

،حم!لم،ه3+هءلم+ه53لم+ةلم7ةكللمحيلمة-*ه33

!ال!+:أ،!لم:3إةْ،!:،ثمأ!5في+،ة،!ْلمآ+كلالمالملمْء+!لمدحكل!د:+4
!01*3ا!،ئر+ه،ئز

ألمةك!إالي!له!لمهلحلأ"؟!لح5ك!!3/-ءفىلىفيشكه4ُ!!-

هـه7.ا!ه3+ه*لم+ة،(ء+ه13.1كا.*!!ة3
11امأدلمحم،49لم؟،ثية؟لألاM"*،لمول

7أة؟3ه؟لمةلح!+هلح!هولا؟-ء/!كلا؟ءلحأا..-؟اء،لح،!ى،بر*؟وة،سة

ة!.قه!حمم!هلى*س+لحلمإ!!!!-ول!!،-يا!!ي!ك!دكلاال!لأ؟+؟ء-!!ءة+-،ش،ألديم"؟!لحلم!:(،!ا

يره+3/وَكيه!الع!هة؟لم؟ه!ه!13*/+!3!ىءوْلم+3ْاآ

اإلمدي:لمة؟له+ه؟لمطة39!هممالم!هولئرة؟!ةةأل!ه؟دةولو!م4!!-ش؟آلم،ه،9ي!ة؟ث!ة-أ،+ه،لمه؟لهح!لإهحم!يرة!لم+هكا"/ءعا؟5أنطة!هئ!ه؟!ا

أإإه3لحئًر!ئا؟!!ا!قم!فالالأْ!ألأه)ألمال!،ا*!ممم!!هح!**لحلم+بمة،+ه،لمة3،،ة"لم+ك!
!!ف.!:!،+لملم-،لمآث!4يم*وكمحا،!؟؟ي!!مح!ئدءة!آآور،ث!-ك!!ل!لحذث!7؟س! -.11،،!!،اكل!)3و+.+ء/+3،،""33َ،3ْ7فعئيم!لململم،3

11ي!هول!هط!ه!ا/ل!!.ة!55لا!ء؟،ولد4،"لد*

إ!وةإفىةةاكدهط-!!---!-ءس-!دءص!هماد،لأه،"كل-،!،رووَلبم -الم+،ا،.-)ء،،ة3

!+/+3،،9+،،أر*ة،ةكمر+!،"4+هلم+ه3ة3+ه3لم+ة،!+هA3*هM"ا*!3 أأفى.ةغئطة4؟!:و!ه%ررةلح؟ة4ثىهبم!ء؟،كلة؟إهلحلة؟!!هص!!8ول6ورة3؟،!ا!كايد!ملطة*ءورثث!ء!دط\د،روول!ث

3*3لم،!لم*!لم+،اء،،++2ء33!+كا!!+3
!أإةكأد!ء؟!رهعةال!؟!!لموهولو!هظ!ه،د!هبملمْه؟؟هبم!!ط!هطة!هطش!م!!،وه؟!ء**!!زيهه،لده"ةه،لمجم!!ه؟!ه،ئ!ه؟فىه؟ول

!!ه،كلةثررةءة+،4ئهه:لأهعماك!ةلمبربر!:لم؟ع1:ه؟ل!ه؟ةه!هي!ه،شهلم!ه!،!!وللىةع!؟!ولئ!هغثدةيه!دةيمفُىه!ورة،لمةكأن!هظئزه؟فىةكأ،

أإفى!!افىة:،هـةلملمه،لمة!ة+هلحة+ه؟*ة:!4برةلملمة:)ة،،ة؟:هيمفى+ه،!ه!لمة،فىةآ4ة،ئرة!ذ؟9!هيم/في!هطأ:ه،وة:ئه؟!اآ

!إ!هترلرة!ةأذه:ل!ه39فى+هغ)!،ا"؟هك!دحيييه!؟ه*نز!:!ء؟ث؟ه،4"+ه!ةكدة3"ن!+ه؟نمرة؟بر:ه،لمل!جلم!ه*!3هلح!!يم؟ه؟!انزه؟!ثي؟!ةُه،لأه؟،!ا

311؟1لحُ!ه!)ه4إ؟)!!ه!لح3،لم؟،.3نا+!ُا،ثد3+،ااهلم،+،،لمة3/+ه3+!3لم،ه؟.+ة،ا !ا!ه!،لم!ة!دةء.!!!ةلم؟روهيه!!?؟52!ا!ه!ا8ة،!هلحهلميى!هء:ه،:هةولك!ول!،ممهلهولكلول

!ذ؟لمه3ئ!7ةغ:هكألم!ه؟ثىه!!ه!لمةِلح:؟!ء!لىةلح!!لم.74ه؟فُىه؟:هلح!ه!ائرة،ةيم/وة؟!ء:؟ه3!!ه-!*ةجم!لم7هول!ه:وهْ-!ا!دةثلح

!إه؟برئةهلحلم!هإ،لمهلح؟ه؟ثهه؟لمه؟؟هئرلم؟هبم!ه:!ه؟)،!ءفى؟،ث!ة!لم،939بره،لمدةبملم!هظإهكأ؟هة!ه!!ء4!هولدة4لأهة:ه؟ئزه!؟

4R-?ط!كلل!،toll"-!!طء؟!اكاورا" 6W ! fel * R ! ! -lا!ادطي!يه!ه،"روة!ئو!ه، ا"1151ء5ة+،+ه-لم+ه،،،!،ة/*ه39برأة،ا*هكا!ه!!مء4،+!،"لمك!يمء3/ة،9+ه؟2لم،ه39!ي!ه؟ءءol،ةء،لمهه9ءلم/روةك!،+ه+9

!ألهة-لا.لمعلىة،ممهةكلإ!ه؟؟ه34هكهلمهلحلم+ه4لطة:،!ه،لىحي!لمة،!9+*؟لمة؟ث!هحم!وه!ادةءلم!ه،لمه؟ي!ه3لىة!هلمةء(ة،لهةلملمة!هدْه4!

أإئ!!،"لمه4+ة4لمةك!+**،)!لحلهة*ع،ة؟لمة،ص+*لحلمه؟لم4ة،ا؟ه؟ممدةءلهك!أ:ه؟!هنملىة!!ه؟لمءة:ث!ه!5:برلمةك!لمةكمخدةكللىحي،ئر!،.؟

http://kotob.has.itذه؟إ!لمءة؟ل!+ة!ا!ه؟نةهثنرةكا!ه،+ةوللأ؟آرركأة!حيطانز!3لم!هج!ه4!!،ول""ةيمءةول؟؟ه؟:ه!ألمذهآلطة؟شه!بهأولبرةئألمقشأو7ةزب!غ9
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برعيم!غالم
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!العمالقرآنسيلسلة

إي!االبمثافمأم!ل!لنالى.

،-،لعَ!ص02/!ر،أضر

نيدكانبه!اتاويخفى
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الرحبمالرحمنافهبسم

وبعد،وسلمافهعلبهصلىاللهرصولسبدناعلىوالسلاموالصلاة

صلسلةنىحاباول!الإنسانتاريخفىالخلقأطوار)الكابنهدا

خمسةنحوفىاتمامهاعلىبعيتاأنتعالىاقهوندمحو،والعلمال!رأنأ

كابا.محشر

..أدمصلبفىخلقهفىتبداعديدةأطوارانسانأىخلقوأطوار

كلعنالكمابهذافىنحدثناولفد..الأخرةالدارفىحبلا4!رونشهى

التىالعلميةال!نظرياتبعضوجمبنْ..الإئسانخلقأطوارمنطور

كانثم..والصوابفيهاالخَظأوبينا،الموضوعهدافىتحدثت

منفيهاحدثوما.حيلأمهمايخوِثإبىوزوجهْأدمخلقأطوارمحنالحديث

الحياةهذ.نى)نسانكلخلقأطوارعنتحدثناذلكوبعد..أحداث

أطوارمنللاجنةيحدثوما..أمهبطننىخلقهمنابتداة،الدنبا

كانثم..احداثمنمنهاطوركلفىبحدثوما..الخلقنىمحدبلة

عنثم،الدنياحيلايهفىمناانسانكلخلقأطوارعنذلكبعدالحديث

معتمدين،الخلقفىأطوارمنالدنياالحباةبعدلهبحدثوماناريخه

.النبوىوالحديثالقرأنذكر.مامحلىذلكلى

الموتمندوراتويشمل..جدأطويلتاريخالإنسانتاريخان

موتلاحباةالىالإنسانب!هىأنالى..والحياةالموتثموالحياة

مراحلمننصبرةمرحلةالاالدنبالىحبانهفنرةوما..أبدأبعدها

منالإنسانخلقأطوارمنوكير..الوجودهدانىالطويلتاريخه
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منهاكوبس،فيهاالإنسانعلملاجنهادولامجال..النيبات

لذلك.النبوىوالحديثالقرأنفىالإلهىالوحىالافيهاللعلممصدر

علىالغبب!فحاتفىالمطوىالإنسانتاريخمعرفةنىاعتمادناكان

..عنهالوحبدالعلمىالمصدر

وكيف..أدمبخلقالإنسانخلقتاريخبداكيفال!ابفىونقرأ

كلعنجاءوعما،أدمجسدنىكلهالشرىالجنستعالىاللهخلق

..الثريفالنبوىوالحديثالعظيمالقرأنفىذلك

فىغفلتهمنيوقظهخلقهوأطواروجؤبتاريخالإنسانعلمولعل

فىحباتهفما..همهكليجعلهاولاعليهافلاينكب،الدنياالحياة

القادمةحياتلأطواريعملأنعليهلزاماويجد..سبيلكعابرالاالدنيا

نلا..يخهاالكبيرةمسنولياتهلتحملويستعد،المستقبلفىوتاريخه

فىحياتهفىبالضررعليهتعودأخطاءفىالدنياحياتهنىنفسهيوقع

خالدأويحيا..ابدأبعدهايموتلاالتىالخالدةالحياةتلك..الآخرة

نار.فىواماجنةىفاما

.الهدىاتبعمنعلىوالسلام

ابراهيمشوكلأحمدالدكعور
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ل!!تف!الخلتقمْىالحي!4الموتاة4ل!نمنطحبرد

تع!بهفالموت..جمبعاالخلائقفىوالحياةالموتنعالىالثهتذر

..حياةثم..موتثم..حياةثم..موتيعفبهاوالحياة..حباة

فىالخلقمننوعكلنىوالجاةللموتمستمرةدورةانها..وهكذا

..الدنباالحباة

ويسيرانمعأيحدثانوالحياةالموتأننجدحىكائنكلجسمداخلوفى

..الحياةمنيخرجوالموت..الموتمنتخرجفالحياة..جنبالىجنبا

..حياةوالبناء..موتالهدم..والبناءالهدمعمليىفىذلكعلىام!ثلةونجد

وفى..الميتةالخلابامنالحيةالخلاياخروجفىنراهالميتهنالحىوخروج

للحركةأثرافيهانحننرىلاالتىالجافةالنواةمن..الناميةالحيةالنبتةخروج

فيهانرىلاالتىالجافةالبذرةخروجفىنراهالحىمنالميتوخروج..والنمو

فى.أيضأنراهكما..النامىالمتحركالحىالنباتمن..حياةأولنثاطاأثر

..الحىالكائنجسممنالميتةالخلاياخروج

9الأنعامسورةفىالمعانىبعضمنذلكيكونوقد oالقولفىAوجل:عزه

انخىمِنانمَئتوَمُخْرِجُانمَئتمِنَانحَىًبُخْرِجُؤالنوَىاندَبئنَالِقُالفهَانإ

.أتُؤْفَكُونقأتىالهذَلِكُمُ

كانفكيف..للموتضروريةالحياةأنكما..للحياةضرورىوالموت

الحياةفىالخلائقعلىالموتيقذرلمتعالىاللهأنافترضنالو)ننا..؟ذلك

علىمثلانأخذ..الأرضهذهعلىالحياةمعهاتستحيلنتائجلحدثت..الدنيا

..اللحظاتمنلحظةكلالإنسانجسمفىالخلاياتنقسم.الإنسانفىذلك

فسيكبر..الجديدةالحيةالخلايامعحيةواستمرتالقديمةالخلاياتمتلمفلو
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جسمهيبلغزمنعليهويأتى..سبقهالذىاليوممنكئريومكلالإنسانجسم

..الأرضهذهفىللناسالحياةمعهتستحيلالضخامةبالغحجمأ

الخلائقوأنواع..الباتوساثر..الحيوانلسائربالنسبةنفسهوالأمر

..الأرضهذهفىالحياةلتستمروالحياةالموتتعالىاللهقدرلذلك..الأخرى

أفرادفتموت..والتكاثربالتتاسلمرتبطةوالحياةالموتدورةواستمرار

وهذا..اللهشاءماالىالحياةوتستص..أخرىوأجيالأفرادوتحيا..وأجيال

..؟ذلكيكونوكيف..وجمالأورونقأمعنىالحياةيعطى

لن..؟حينئذيحدثماذا..تموتلاالأفرادأننفترض..ذلكنفهمحتى

ولن..أحديطلبهولن..معنىاىولا..ضرورةأىوالتكاثرللتناصليكون

..بالجمودالأفكاروتصاب..بالركودالحياةفتصاب..انساناليهيسعى

بدونصارتوقد..الحياةفىالعملويتوقف..مجتمعكلفىالنث!اطويتوقف

..وجمالهاورونقهامعناهاالحياةتفقدوبذلك..هدت

الصويخرج..الجديدولحياالقديميموتأنتعالر/اللهتقديركانلذلك

ويحدد..معناهاالحياةيعطىوذلك..الحىمنالميتويخرجالميتمن

والحافز..للحركةالدافعالأحياءفىويبث..معالمهاويرسم..أهدافها

منلعملماقاموا..خالدينالدنياالحياةفىكانوالولأنهم..للنشاط

منوأولادنجسلاهتمواوما..الأهدافمنهدفلبلوغتحركواوما..الأعمال

..وبلامبرر..وبلاهدفبلامعنىالحياةولصارت..أصلابهم

أولمن..المخلوقاتمنخلقكلفىحقيقةوالحياةالموتلورةان

..المجرةالىالذرةأولومن..الإنسانالىالفيروص

كلجسمفىوالحياةالموتدورةأنلوجدنا..الجةالكائناتالىنظرناواذا

العواملتمثله..واحدعاموقانون..محددنظامعلىتقوم..حىمخلوق

وراثىنظامالخلقمننوعولكل..الأجسامخلاياأنويةفىالموجودةالوراثية
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منوينتقل..أبدأيتغيرلاالأنواعكلفىنظاموهو..بهوخاص..لهمميز

..اختلافوبدون..تفاوتبدونجيلالىجيل

ولكنهـا..النوعادأفىِفىالخلقيةالصفاتبعضتنيروراثيةطفراتوتحدث

تغيرأواللونتغيرأوالطولتغيرقدالوراثيةالطفرات..مطلقاالنوعتغيْرلا

نفسهالمخلوقنوعلاتغيرولكنها..الأمراضبعضتسببأو..الملامح

فى)بداعهومن..خلقهفىتعالىاللهآياتمنالوراثيةوالطفرات..أبدأ

ومعئ..لهمميزةملامحالخلائقمننوعكلأفرادعلىتضفىلأنها..صنعه

كلفىالأصلطبقصورةجميعآالناسكانولو..وجمالأنقأجديدأ

ورونق!امعناهاالإنسانيةالحياةلفقدت..والخصائصوالطباعوالصفاتالملامح

قولفى(22)الرومسورةفىالمعانىبعضمنذلككلَيكونوقد..وجمالها

وجل:عزالله

ذَلِكَنِىانؤألوَانِكُنمب!بنتِكُنموَاخْتِلَافُوَالْأَرْضِالسْنَوَاتِخَلْقأيَابئِوَمِنْأ

..ألِفنالِمِيقلَآيَاب

وزمنهامعالمهاكلْتحددالتىالوراثيةشفرتهاتحملالجسمفىخيةوكل

..معينبيولوجىعمرحيةخليةوا..وتموتفيهتحياالذيالبيولوجى

..الجمفىالأخرىالخلايافىالبيولوجيةالأعمارعنيختلف

مائةالىتصلقدالجسمفىالخلقيةالصفاتعنالمسئولةالوراثيةوالعوامل

الحلزونىالشريطعلىمحمولةوهى..)نسانكلجسمفىوراثىعاملالف

الصبغياتأوالكروموزوماتيكؤنالنووىوالحامض..النووىللحامض

فىواحدنظامالوراثىالنظامانمنوبالرغم،خليةكلنواةفىالموجودة

النوععنالخلائقمننوعفىتختلفالوراثيةالعواملأنإلاجميعاالخلاثق

والخصافسالصفاتتختلفولكن..الخلقنظامفىوحدةفهناك..الآخر

الصفاتوتختلف..التميزتمام..غيرهعنوتميزه..الخلقمننوعلكل

..الاختلافتمامالآخرالنوعفىالوراثيةالصفاتعننوعكلفىالوراثية
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جيلالىجيلمنينتقلويظل..أبدأالخلقمننوعفىالوراىالنظاميتغيرولا

بهالخاصةالوراثيةالصفاتونفس..للنوعالمميزالوراثىالنظامنفسيحمل

سوا...ثون

الىالحشرةومن،الفيلالىالنملةمن..وحياةموتثورةحىكائنولكل

أيضأالجمادمنخلقولكل..السماءفىالطيرالىالبحرحيوانومن،الانسان

كماتكنلم..الأرضسطحعلىالآننراهاالتىفالجبال...وحياةموتلورة

كلوموتحياةدورةلهافالجبال..السنينمنالملايينعث!راتمنذاليومنراها

فىالأرضوجهوهكذا..تختفىوجبالتظهرجبال..السنينمنمليوناستين

بالنسبةنفسهوالأمر..ولادواملشىءفيهلاثبات..مستمروتغيردائمةحركة

..كوفىسديمالىوتتحولنجومفتموت..والمجراتوالنجومللكواكب

تنتهىالنجوموبعض،وليدةوكواكب،جديدةنجومافيهاتعالىاثهويخلق

أخرىسباءالىحولهاالتىالنجوموتبتلع،مادتهاتبتلعسوداءثقوبالىحياتها

لشىءدواملا..أبدأتعودولانراهاالتىالسماءمنوتنتهى،شيثاعنهانعلملا

سورةفىونقرأ..الوجودهذاخلقالذىوتعالىتباركاللهالاالوجودهذافى

عزوجل:اللهقول(91)العنكبوت

تُل.يَسِيزاقهعَلَىذَلِكَانيُعِبدُ.ثُمًانخَفقَاللهن!دِىءُكَيفَيَزؤاتنماؤإ

عَقىاللهإنالْآخِزةَالئثاةَيُنشِءُاللهثُمًانخَفقَبَدَاكَنصنَانظُرُواالأزَضِيخىصِيرُوا

تَدِيز،.ثَىءكُل

ثمفتحياالثماراللهيُبدىءكيفيروالمأو:المعنىأنالقرطبىتفسيروفى

منهخلقأنبعديهلكهثمالإنسانخلقيبدأوكذلك..يعيدهاثم..تفنى

علىقدرتهرأيتمف!ذا..الحيوانصاثروكذلك،ولدأالولدمنوخلق..ولدا

..الآخرةفىالإعادةعلىبقدرتهلآمنتم،الدنيافىوالإيجادالإبداء

الدنيافىداعادتهالخلقبدءفىأنتماماليدرك،سليمعقلذى)نسانأىان

فيماالخلقاعادةعلىتعالىاللهقدرةعلىأكيدأبرهانا..نعلموفيمانرىفيما

قدير.شىءكلعلىالله)ن..والأمرالخلقوثه..لانعلموفيمالانرى
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ا!نانلنفى!الحي!ال!ت!لإرربكواة

الىالفيروسمنالحيةالحلائقكلفىحقيقةوالحياةالموتدورةان

البحارأمحماقفىالحبوانومن..الجملإلىالحصانالى،والحشرةالإنسان

الحياةفىولمحياتموتفمو!ياتموتالخلائقكل..السماءجوفىالطيورالى

-31يونسسورةفىونقرأ..يعيدهثمالخلقي!دىهنعالىوالله..الدنبا

وجل:عزيقول34

يُخْيرجُوَمَنوَالْأَنجصَارَال!مْعَيَمْلِكُائنوَالْأَرْضِال!مَاءِمًنَنرْزُقُكُبممَنقُلأ

ا!لاَنَقُلْالفهُنَسَيقُولُونَالْأَمْرَيُدَبًرُوَمَنالْحَىمِنَانتئتَوَيُخرِجُالْمَيًتِمِنَالْحَى

ل!دَأالفةقُلِئعِيدُهُثُئ!الْخَفقَيدأفنشُرَكائِكممِنهَلْقُلْ،تعالىقولهالىأتَتفونَ

ثموتعيشوجلعزاللهيخلقها.فالخلائق،تُؤْفَكُونَقانىيعِيدُهُثُئمالْخَلْق

جلإللهيقول64الملسورةوفى..جديداخلقابعدهايخلقثم..تموت

جلاله:

رَحْمَتِهِيَدَىْبَيْنَبُثْرًايَاحَالرًيُرْسِلُوَمَنوَالْبحْرِانبَزظُلُمَاتِفِىيفدِيكُمْائنأ

ئنَيَرْزُقُكُموَمَنيُعِيذهُثُئمالْخَلْقَيَ!دَأأنن.ئشبركُونَعَئاائلهتَعَالَىالئهِمَغالَه1َ

.،ضادِقِينَكُشُمْإنبُرْهَاتكُمْهَانُواتُلْالذِمَعَإلَةأوَالأرْضِال!ناءِ

..الإعادةعلىالقدرةتستلزموالإيجادالإبداءعلىالقدرةأننفهمأنويجب

،والقياسالعلمىفبالاستدلال..ونعلمنرىفيماالدنيافىيحدثهذاكانو)ذا

..بذلكأخبرناتعالىاللهولأن..لانرىفيماالآخرةفىبحدوثهونؤمننصدق

حدبثا.اللهمناصدقومن

11غافرسورةفىنقرا،وحياتهموتهودورات،خلقهوأطوارالإنسانتاريخوعن

إلىَفَهَلبِذُنوُبِتاتاكَرَقتااثتَبنِوَأخبَبنَتااثْشًبنأمَنْنَارَنتافَالُواأ:وجلجمكزاللهلول

.9يقبِيلئِنخُرُوج
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بذكرالآيةوبدات..حياتينويحياموتتينيموتالإنسانأنالكريمةالآيةفىنفهم

تاريخبدءيكوناناذنفلابد..الثانيةالحياةبذكروانتهت،الأولىالموتأطوار

عباسوابنمسعودابنوتال..بعدهالاموتالتىبالحياةونهايته..بالموتالإنسآن

ثم،إلائهمأصلابفىأمواتاالناسكان،الكريمةالآيةمعنىفىعنهمااللهرضى

مرتتانفهاتان.والقيامةللبعثأحياهمثم،أماتهمثم،الدنيافىاللهأحياهم

وجل:عزاللهقول28البقرةسورةفىجاءالمعنىنفىوفى،وحياتان

إتيهِثئمنُجيِيكُنمثُئميُمييهُنمثُئمفَأخيَحُنمأفؤاتاًوَكشُنمبِاللًهِتكفُرُونَأكَن!

حدوثعلى،عقلذىكلعنددليل،الاثنتينوالحياةالموتدوراتان!تُرْجَعُونَ

.الآخرةالحياةفىالموتبعدالبعث

فىتعالىاللهوجعل..السلامعليهآدمالأرضهذهعلىالأولالإنسانكانولقد

ذريتهمنجعلثم..البشرلجنسالمميزالوراثىوالنظام،الوراثيةالشفرةبدنهخلايا

..وعمروهاالأرضفىانثرواوقبائلوشعوياأمما

ويترك،يموتفيهوأجلا..الدنياالىيخرجفيهأجلاإنسانلكلتعالىاللهوجعل

الخالدين،منيكونحينئذ..القيامةيوموُيبعث،آخرعالمفىليحيا،الدنيا

..نارفىداماجنةفىإماويحيا..ابداًذلكبعدالموتيذوقلا

بعضهايتبعوأطواردوراتفىخلقهويدخل..طويلتاريخالإنسانتاريخان

الأطوارنرىولا..الدنياالىيخرجأنقبلالخلقفىالأولىالأطوارلانرى..بعضا

هذهفىمنهاجداقصيراجانبانرىولكتا..الآخرةالحياةفىيبعثأنبعدالأخيىة

..الدنياالحياة

زمناإلاالدنياهذهفىحياتهاطوارولاتستغرق..طويلتاريخالإنسانتاريخ)ن

كماسبيلعابرمثلالدنيافىحياتهمثلوأن..الطويلحياتهتاريخمنجداقصيرأ

.،سبيلعابركأنكالدنيافىكن)قال)ذ!اللهرسولأخبرنا

أيضا:!وقال

!12!http://kotob.has.it



ثم،ساعةضجرةتحتاستظل،صائفيومفىراحلةكراكبالاوالدنياأنااوم)

.!وتركهاراخ

دان..صاعةالدنياهذهفىالإنسانتاريخأنالريفالنبوىالحديثبينلقد

..أيضابعدهاوسيستمر..قبلهاابتدأتاريخه

هناكيكونأنعقلاولايمكن..وزوجهالسلامعليهبأدمالبثرخلقبدألقد

نحلوقأى)ن..ذلكغيريكونأنأيضاالعلميةالناحيةمنيمكنولا،آخراحتمال

بأمنجاءمنهماوكل..وأمأبمنجاءمنهماوكل..وأمأبمنجاءانماحى

مأولاابلا..وأم(بعندلودفناالوراءالىالسنبنملاببنالأمرسلسلناف!ذا..وأم

نعلم،الخلقمنأخرنوعمنتطورقدالإنسانخلقيكونأنيمكنولا..منهمالأى

..الاحتمالذلكيرفضالوراثة

ءAllوهى..الأرضهذهمادةمنوزوجهآدماجسامخلقيكونأنالبديهىومن

والسنةبالقرأنجاءماوافقأنهصحتهودليل..صحيحالاستدلالوهذا..والتراب

وجل:عزاللهيقول54الفرقانسورةففى..ويقينوصدقحقمن

فالله.،قَدِيرًارَئكَوَكَانَوَصِفرًانَسَبأنَجعَلَةبَشَرًااناَءِبنَخفقَائذِىة.ؤهُوَ

..قديراربكوكان..وذريتهآدموهوالمخلوقوحدد..الماءوهوالخلقمادةحدد

وجل:عزاللهتال9aعمرانآلسورةلفى

وروى(فَيَكُونُكُنلَهُقَازثُئ!ترَابمِنخَلَقَهُأذمَكَمَثَلِاللْهِعِندَجمي!ىمَثَلإنْإ

:لْالوسلمعليمااللهصلىاللهرسولأنعنهالله.ضىهريرةأىعنالزمذى

.،ترابمنخلقوآدم،آدمبنوكلهمالناسأ

معولكنهاكلماتثلاثمنمكونمنهاكل..اثنتينجملتينمنالشريفالحديث

الناس)عددأأكزصفحاتفىنكتب،جدأكثيرةحقائقتحمل،كلماتهاعددقلة

الوقتنفسوفى..ثابتةعلميةحقيقةوتقرر..واقعاتقررجملةانها(آدمبنوكلهم

كلهمالناسأنتزعموالتى.المخطئةالأنواعأصلنظرياتكلجازمارفضاترفض

ويقرر،الضالةالنظرياتتلككليرفضالشريفيثالحإفَمدرُ..أدمبنىليسوا
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..آدموهوالأولالإنسانالىنسبهويرجع..آدمبنىمنهوانما)نسانكلأن

فيهاشكلاعلميةحقيقة)نها..(ترابمنخلقوآدم)بالقولالحديثوعقب

غير(تراب)لفظوجاء..النبوىوالحديثالقرآنفىذكرتالحقيقةهذهأننلاحظ

فهو(ترابمنخلق)قالولكنه.(الترابمنخلق)يقلفلمالتعريفبأداةمعزف

علميةحقيقةوهذه..الأرضهذهتراببعضمنولكنه..معينترابمنيخلقلم

الإنسانجسممكوناتكلانوجدوافلقد..الحديثةالعلمعصورفىالعلماءاكتشفها

فىموجودالاوهو،الإنسانجسمفىعنصمولايوجد..الأرضهذهترابفىموجودة

كما،الأرضهذهترابمنالإنسانجسمخلقيكونأن)ذنفلابد،الأرضتراب

ورسوله.اللهوصدق..ورسولهالله(خبونا

سورةفىوذكر..ماءمنخلقالإنانانالفرقانسورةفىالكريمالقرآنذكر

نافلابد..الطينتكونبالزابءالمااختلطو)ذا..نرابمنخلقأنهعمرانال

اللهقولفى2الأنعامسورةفىالحقيقةهذهنجد..طينمنالإنسانخلقبدءيكون

يقول12المؤمنونسورةوفى."أجَلاًتَضَثُئمطِينٍفِنخَلَقَكُمائذِىهُوَة:تعالى

7السجدةسورةوفى"طِيهبمنسُلاَلَهمِنالْإئسَانَخلَقْنَاوَلَقَدْأ:وجلعزالله

مِنالْإنْسَانِخَلْقَؤبَدَأخَنَقَهُثىةٍكلأحْسَنَائذِى!:وتعالىتباركاللهيقول

،.طِينٍ
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هـاتقا،وا!أالنشو+حم!ع!بَنط!يك

التىوالانتراضاتالنظرياتمنكثيرظهرتالماضيينالقرنينفى

..الأرضهذ.علىالإنساننث!أةكيفيةعلىبهايدللواانأ!حابهاحاول

توجدولا..الأولالإنسانخلقيشهدلمالناسمنأحدأأنابتداءونقول

سورةنىتعالىاللهأخبرناولقد..أدمنشأةكيفيةعلىتدلكيدةأثار

وجل:عزفقال(51)الكهف

مُئجذوَمَاكُنتُأنفُ!يهِنمؤلَاخَفقَوَالْأزفيال!فوَاتِخَفقَأشهَدثهُنممَاة

..أيضاللبشرفيهاالمعنىويتع..الجنتعنىالكريمةالآية"كضُداائئصئينَ

علىلاتزيدالإنسانخلقبدءعنتخدثالتىالنظرياتتلكأننفهمهذامن

تلكومن..العلميةالحقيقةمستوىالىأبدأترقىلاوظنونافتراضاتكونها

التطورونظريات)،والارتقاءالنثموءنظريات)اسمعليهيطلقماالافتراضات

..،الأنواعوأصل

ومعلوم..تجاوزا،علميةنظرية)اسمعليهاويطلق..ظنيةفروضمجرد)نها

كانوما..أحيانأءوتخطىحيناثصيب..قوتهاكانتمهماعلميةنظريةأىأن

لأنهاالاخطأها-الحديثالعلمأثبتالتى-النظرياتهذهمثلنناقشأنيعنينا

فكرمنأصاساتنطلقولأنها..الأرضفذهعلىالإنانخلقلثأةتتعرض

تلكخطأفيهثبتالذىهذاعصرنافىحتى-الناسبعضولأن..الحادى

الذينالاذلكيفعلوما..لهاويتحمسونبلع!نهايتحدثونزالوالا-النظريات

اللهوجودوي!نكروا..الدينيحاربواأنالناسبعضأرادف!ذا..الدينيحاربون

يهدفون!لهذريعة،المخطئةوالظنونالضالةالأفكارتلكممناتخذوا..تعالى
أنهم!ذلكعلىدليلنا؟ظنونهموخطأفكرهمض!لعلىنحندليناوما.اليه
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فىيتخبطونراحواوانما،صحيحعلمىمنهجبدونالإنسانخلقموضوعيناقشون

هووضع،صحيحةعلميةمناثةأىفىالصحيحالعلمىفالمنهج..خاطىءفكر

الآراءووضع..الدراسةتحتالبحثبموضوعالمتعلقةالاحتمالاتجميع

الصحيحالىالتوصلمىولةفى،سواءعلىالبحثلموضوعوالمعارضةالمتفقة

وهذا..النظرياتمنلنظريةتعصبوبدون،الآراءمنلرأىتحيزبدونمنها

وهو..(التامالاستقراء):يسمىالعلمىالبحثفىالصحيحالعلسالمنهج

بهجاءوالذى..العلمعصورفىالعلماءعليهاستقرالذىالصحيحالعلسالمنهج

اللهتولفى64عمرانآلصورةفىوذلكقديممنأياهوعلمناالعظيمالقرآن

وجل:عز

نُثرِكَوَلَأالفهَإلْانَفبُدَألأوَبَينَكُنمبَينَنَاسَوَاءٍكَلِمَةإلَىنَعَالَؤاانكِتَابِأفلَنَجاقُلة

الرأيينيضع،العلمىالبحثفىالصحيحالعلمىفألم!نهج..ضَئئاً،بِهِ

النشوءنظرياتأصحابأما..والدراسةالبحثبساطعلىسواءعلىالمختلفين

التىالموضوعيةالاحتمالاتتبهلوافإنهم،الأنواعوأصلوالتطرروالارتقاء

مناقشتهاوتجاهلوا..البحثبساطعنتماماوأبعدوها..فيهالهملارغبة

خلقفىالخلقةتامك!نسأنالأرضهذهفىالإنساننثمأةفحقيقة..ودراستها

ذك!هاالتىالحقيقةهذه..عليهسابقانسانوبغير..أمولاأببغير..آدم

البحثفىعلمىكفرضحتىيضعوهاولم..يناق!ثموهالممرارأالكريمالقرآن

وهذا..والدرأسةللبحثاختاروهاالتىالاحتمالاتمنكاحتمالولاحتى

البحثفىص!صحغيرمنهجوهو..،الناقصالاستقراء)العلماء!ايسميه

ونظرياتوالارتقاءالنشوءنظرياتأصحابفكراساسأننفهمهذامن..العلمى

علمىاساس،الإنسانخلقبدءعننظرياتهموأساسالأنواعوأصلىالتطوبى

..مخطىءأساسعلىصحيحراىولايقوم..مخطىء

..صحيحوبرهانأكيدعلمىبدليلالاعلمىرأىيثبتلاأنهآخرأمروهناك

يخضعراىوأى..عليةحقيقةالعلميةالنظريةأو(لعلمىالفرضيصيروبذل!
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مستوىالىأبدآلايرتقى،أكيدجملمىبرهانإلىيستندولإالتجريبىللعلم

إليهتوصلالذىالصحيحالعلسالبحثمبادىءأهممنوهذا..العلميةالحقيقة

مبيناالكريمالقرأنفىنجدهولكننا..عشرالثامنالقرنفىإلعلمىالبحثع!ماء

قُلْألِهَةذوئِهِمِنائخذُواأمأ:وجلعزاللهقولفى24الأنبياءصورةفىومذكورا

فَهُمانحَقبَنفئوق.لاَأكَرُهُنمبَلتَنبىمَنوَدِكرُئبىمَنذِكرُفذَابُزفانَكُنمهَلأُيوا

46النملسورةفىنقرأالإنسانىالفكرفىالصحمحالمنهجنفسوعن"معْرِضُونَ

تعالى:اللهتول

نُلالفهِفعَإلَةأوَألأزضِالسْمَاءِفنَبززنكُمؤفنبُعِدُ.ثنمانخفقَيَنذأأننة

.(صَادنِبنَكُتغُإنبُزهَانَكُنمهَانُوا

العلمىوالبحثالصحيحةالعلميةللمناقث!ةاللازمةالشروطألتنفهمهنامن

نشريحاولونكانواوأنهم..النظرياتتلكأصحابلدىنتوفرلم،الصحيح

من..واضحوبرهاندليلوبدون..سليمعلمىاساصرابغيروظنونهمأفكارهم

..تعالىاللهوجودو)نكار..الدينلمحاربةأس!تنظرياتأنهانفهمذلككل

..عددأالدينأعداءأكئروما..كئيرونوالافتراءاتالنظرياتتلكوأصحاب

وظنوناأخرىنظرياتأنشاوانظرياتهمصدقعلىبالدليلالناسطإلبهمولما

النش!وءنظريةتسسما،الخلقبدءتفسيربهاحاولواالتىالظنونتلكومن،جديدة

0اoولالتلقائىالذاتى 0 Spontaneous generatكانالبدائىالأرضجوأنافترضوا

ههذهمنأنوافترضوا..الماءوبخاروالميثينوالنيتروجينالأمونياغازاتمنمكونا

والتىالبروتوللازميةالموادتكونتمنهاوالتى..الأمينيةالأحماضتكونتالغازات

وقاموا..ذلكبعدالخلاياعديدةثم،الخليةوحيدةالحيةالكائناتلأتمنها

معقارورةفىالغازاتتلكفجمع،ميللرستانلىبهاقام..السلفىبتجربة

ميللروجدأسبوعوبعد..أسبوعلمدةسشمرةكهربائيةشحنةعليهامررثم،الماء

..الكيمياثىالتفاعلنتيجةتكونتالتىالأمينيةالأحماضبعضالقارورةماءفى

وذلكالأرضهذهعلىتلقائيانشأالخلقبدءأنعلىالدليلذلكفىأنواعتبروا
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والصواعقالبرقشراراتووجود،البدائىالأرضجوفىالغازاتتلكبوجود

..البدائىالجوىوكلافهاالأرضفىموجردةكانتالتى،الكثيرة

:النظرياتتلكعلىاعتراضاتثلاثةوهناك

والثرارات..الماءوبخارالغازاتتلكخلقمنأنفسهميسألوالملماذا:أولأ

هذايناقشوالم..؟خالقوبدونتلقائياالأخرىهىنفسهاأخلقت..الكهربائية

..يبحثوهولم..الهامالموضوع

والثادرالميثينغازاتوجودهذاعصرنافىالفضاءعلماءاكتشف:ثانيا

خلقتوقد..الكواكبمنوغيرهماوالزهرةالمشترىكوكبجوفىوالنيتروجين

تنشألمولماذا..الحياةفيهاتتكونلمفلماذا..الأرضخلقمعالكواكبتلك

؟الأرضعلىنشأتكماالحيةالكاثناتفيها

..يبخوهولم..ذلكيناقشوالم)نهم

تفاعلعلىتدل،ميللرستانلىتجربةفىتكونتالتىالأمينيةالأحماض:ثالثا

تخلقلمالأمينيةفالأحماض..الكهربائيةالطاقةبوجودالغازاتتلكبينكيميائى

كانتالتجربةتلكعننتجتالتىالأمينيةالأحماضتلكأذعنفضلا..عدممن

..يتةمودمنتلقائياحيةمخلوقاتتنشاأنولايمكن..فيهالاحياةميتةأحماضا

؟الأرضعلىالحيةالكائناتفىالحياةبثفمن..حياةمنتنثمأأنلابدفالحياة

نظريةوأى.عليهايجيبواأنالنظريةتلكأصحابيستطعلمأسئلةثلاثةإنها

صحيحةتكونأنيمكنلا،البحثبموضوعتتعلقأسثلةعلىالإجابةفىتفشل

.أبدأ
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م!اتقا،!الأالن!نمو،نط!ياتفيبر
ج!

الأرضرنىنثأتالحياةأنالإغريقعصرمنذالفلاصفةبعضاعتقد

نثاةوهو..مخطىءعلمىباعتقادهدازعمهمعلىوبرهنوا..تلقائيأ

الدبابلنشأةحدثما)نوقالوا..تلقائياالمتحللةالموادمنالدباب

.ايارضعلىالأحياءكللنثأةحدث

منقرناعرينصحيحأوالعلماءالمفكريننظرفىالمخطىءالاعتقادهذاوظل

توصلحتى،الميلادىعثرالابعالقرنالىم.قالئاكالقرنمن،الزمان

حياةدورةاكتشاتالى،عثمرالسابعالقرنفىRediردىالإيطالىالعالم

يضعالذبابولكن..المتحللةالموادمنتلقائياينشألاالذبابوأن..الذباب

تخرجاليرقاتومن..اليرقاتمنهوتخرجالبيضيخفقسالمتحللةالموادبينبيضه

تستمروهكذا،المتحللةالموادبينبيضهاالإناثوتضعتتزاوجالتى،الحشرات

منتثاانلابدالحياةأنعشرالسابعالقرنبعدللعلماءوثبت..الذبابحياةدورة

..حياة

البداثية.الحيةالكائناتلأةسرتكشفجديدةنظريةفىالعلماءفكرلذلك

ei،الكونيةالنظرية)صموهبمافخرجوا Cosmictheoryالحياةأنتزعمنظريةىه

بثت،أخرىكواكبمنالأرضالىوصلتحيةجراثيممن،الأرضعلىنثأت

الخلالقأنواعلأتذلكومن..البدائيةالبحارفىالعضويةالموادفىالروح

..الخيالمنضربالنظريةهذهأنسليمعقلذىلكلوواضح..الأخرى

الوهمذلكيعقلولا..فتحييهاالميتةالأجسامفىالروحتبثلاالحيةفالجراثيم

..ايىتالأجسامفىوالتحللالتعفنعملياتالجراثيمتحدثوانما،مطلقا

الضغطفىالهائلةوالاختلافاتالكونيةفالإشعاعات،ذلككلعنوفضلا
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الىكوكبمنبالمرورحيةجراثيملأىابداتسمحلا،الكونىالفضاءفىوالحرارة

منالآتية،المزعومةالحيةالجراثيمتلكنثمأةأيضألنايفسرواولم..آخركوكب

..المجهولةالكواكبتلك

بهدفاخرىظنونفىفكروا،الخلقبدءعنالنظرياتتلكفشلثبثولما

من،البدائيةالبحارفىنشأتالحياةأنفافترضوا..خالقبدونالخلقنشاةإثبات

الىتحرلتأنلبثتماثم..وعثوائياتلقائياالأخرىهىن!ثأتعضويةمركبات

علىالحياةصورتتالتثم..أيضأتلقائياالحياةفيهادبتثم..بروتوبلازميةمواد

..ذلكبعدالأرض

فيهايفكرولا..الصحةمنلهاأصاسلاالظنونتلككلأنالواضحومن

هى،مرضيةنفسيةعقدةتدفعهم..الدينأعداءإلاصحتهاإثباتعبثاويحاول

الجنلسانعنا2الجنسورةفىعنهمتعالىاللهويخبرنا..اللهمنالهروبعقدة

نْغجز:وَلَنالأزضِفِىاللًهَنْنجزَئنأنظَتنْاوَأماةوجلعزاللهيقولأنفسهم

نثأةينكرونالذينالمضلينالضالينأولثكعن،تعالىاللهأخبرناولقداقرَئا

هدىوبغير..وفهمعلمبغيرالخلقلأةعنويتحدثونتعالىالهبأمرالخلق

..وثاهدة

وجل:عزاللهتول،51-الكهفسور!أذلكعننقرأ

مُئخِذَكُنتُوَمَاأنفُسِهِنمخفقوَلَاوَالأزضِال!نَوَاتِخلْقَأشقدثهُنممَاأ

الكنايةوقيل..وذريتهإبليسعلىيعودالضمير:أشهدنهمماأعَضُداًانمُضِلينَ

الرايينوكلا..تعالىاللهوجودوفكرىالبعثمنكرىالىترجع،القولفى

منالفوتبعدالبعثومنكروا..الجنشياطينإبليمنف!رية..صحيح

بالمضلين.الآيةووصفتهم..الإن!شياطين

حاولواممن،الدينأعداءالمفكرينمنالعديدظهر،الماضيينالقرنينوفى

تشارلزهؤلاءومن..خالقبدونوالعث!وائيةالصدفةأساسعلىالخلقنشأةاثبات

!02!http://kotob.has.it



فقد..الإل!ظديةالنظرياتتلكفىفكرمنأولالرجلذلكيكنولم..داروين

كتاباألفالذىم1786سنةالألمانىKantكانتمنهمكان..الكثيرونسبقه

الظنونئلككتابهفىواشعرض..،الطبيعىللعلمإلميتافيزيقيةالأسس)عنوانه

..اكيدعلمىدليلبدون..والافتراضات

الكونى،السديممنالخلقنشأة،لابلاس,المفكرناقشماvAtسنةوفى

معبد"عنوانهكتاباداروينتشارلزجدوهوداروينأرازموسنشرم0183سنةوفى

..خالقبدونذاتياالحياةلأةعنالعلميةالافتراضاتعنفيهتحدث"الطبيعة

..وكيرهماLamarkولاماركBuffonبيفرنظهرالماضىالقرنأوائلوفى

اكذفىوهم..علميةحقائقوكأنها..المخطةالضالةالنظرياتعنوتحدثوا

..صحيحوبرهانعلمى!ليلبدونالثابتةالعلميةالحقاثقتكونفلا..مخطثون

بكلمشحونجوفى،داروينتثعارلزظهرالماضىالقرنمنالثانىالنصفوفى

تلكفىأوروبافىالكهنوتورجالالدينتحاربالتى،الإلحاديةالنظرياتتلك

والعلماءللعلمالكهنوترجاللاضطهادطبيعىفعلىر"كانذلكولعل..العصور

..الوسطىالعصورفىأوروبافى

Harcourtبريسهاركورتألفولقد Braceعنوانهكانداروينتشارلزعنكتابه

تاريخىعرضالقديمالعهدان):قولهداروينالىفيهنسب(داروينحياةسيرة)

ودليل..ملحدأكانداروينأنعلىالدليلذلكوفى..(وأحداثهللعلمزاثف

الجامعةتركولكنه،قسيساليصيركامبرججامعةفىاللاهوتدرسانهايضاذلك

دراسةفىعمرىمنضاعتأعوامثلاثة)نها)قولهاليهونسبأعوامثلاثةتضاءبعد

.(الخيالنسجمنمخطئةأمور

دعاةأكبرمنوكان،هكسلىتحدثم9187سنةأوروبافىعقدمؤتمروفى

يردأنيستطعلمبأسئلةالحاضرينبعضوواجهه..تلقائيأالخلقلأةنظريات

منهانشأقطتلقائياتجمعتالتىوالعناصرالغازات)نتقولأنت:لهفقيلعليها
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تلكخلقومن؟الطاقةأوجدومن..؟الحياةفيهابعثفمن..الأوليةالكائنات

العناصر؟

كلأنيعتقدولكنه،الأسئلةهذهعنالإجابةيستطيعلاأنهوأعلنهكسلىفبهت

تطورتثمالبدائيةالكائناتمنواحداًنوعأالبدا:يةالجارفىنشأتالخلقأنواع

..أخرىانواعالىذلكبعد

علمىوبرهان،ثابتعلسدليلإلىمستنلأ،أيكنلم)ن،هذااعتقادهقيمةوما

صحيح.
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ل!إقو!+!ئئالبقا،أجلىمنا!ص!اءجمهث!*نط!ية
!!ع!ا

نىابتدأتالحياةأنتؤكد،الخلقبدءعنالقديمةالنظرياتمعظم

هدابنوادليلاىعلىندرىولا..بروتوبلازميةموادمنالبدائيةالبحار

ظنمجردالماءفىالحياةنثأةعنالنظرياتتلكأنرأيناونى،التكيد

لمالحياةأنوالصحيح..العلمبةالنظريةمستوىالىحتىبرتقىلا

الحيويةالعملياتكلوحدشظ..ماءمنخلقتوإنما..الماءفىنخلق

.الماءفىوليسماءمنفالخلق..ماءمن

وجل:عزالهقولفى،النورسورةأالحقيقةهذهعننقرأ

عَلَىينثيىفنوَمِنهُمبَطنِهِعَلَىيَنشِمْننَمِنهُمئاءئندَاتَةكُلْخَلَقَؤالفهُأ

.(قَدِيزشءكُلعَلَىالهانْيَث!اءُمَااللهيَخلُقُأزبَععَلَىيفشِىئنوَمِتهُمبىنجلَينِ

تعالى:اللهيقول54الفرقانسورةوفى

فالخلق،تدِيرًارَثكَوَكَانَوَصهْرًاتسَئاقجَعَلَهُبَشَزاائمَاءِمِنَخَلَقَألِذىوَهُوَأ

وكما،يعتقدونالماضيةالعصورفىالفلاسفةكانكماالماءفىوليسالماءمنكان

الدوابخلقأنالكريمالقرآنذكرلقد..أيضاًهذازمننافىعنهمينقلمنيعتقد

الحديثفىذلكوورد..الماءفىالخلقيبدأولم،الماءمنالإنسانوخلق

الهرض-هريرةاباأنميمونةأبىعنقتادةعنأحمدالإمامروىفقد،أيضاالنبوى

أدثهخلقهشىءكل):!اللهرسولفقالشىءكلعنأنبئنىالهيارسول:قالعنه

.(ماءمنوجلعز

نت!ريتهأساسوجعل،الأنواعأصلعنكتابهدارويننشرم9185صنةوفى

علىتقضىأدقأسيةالبيئةظروفأنوزعم..للاقوىالبقاءأجلمنالصراعفكرة

الان!خابدجاربمنوالخذ..الأموىالجنىودظل..الضع!فهالأجناص
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أجناصومادامت..نظريتهصحةعلىدليلاوالنباتاتالحيواناتعدىالاصطناعى

الشءنفسأقاستنتجفقدالاصطناعىالانتخابتجاربمننث!أتقد،حيوانية

المفكركانقبلومن..ايضأالطبيعىبالانتخابالأخرىالأحياءفىيحدث

فيهوذكر(الحيوانعلمفل!مفة)كتابهم9018سنةنشرالذىلاماركجانالفرنسى

عالمفىمنهأحطآخرنوعأكاندانما..الخلقبدءفىانسانايكنلمالإنسانان

كتبالأفكارنفهذهوفى..)نسانافصارذلكبعدخلقهتطورثم..الحيوان

أجلمنالصراعفكرةبصحةالناصأولئكواقتنع..852Iصنةسبنسرهربرت

وأصلوالتطوروالارتقاءالنشوءنظرياتصحةعلىدليلاوساقوها..للاقوىالبقاء

..الأنواع

اجلمنصراعيوجدلاانهالىالعلماءتوصل،ذلكبعدالعلمتقدموعندما

مثلالهذاونضرب..الحيويةالبيئاتفىحيوىتوازنولكنه،للأقوىالبقاء

تموتأندونتتكاثرتركتأنهاولو..جدأسريعبمعدلتتكاثرانها..بالبكتريا

ماوبالتالى..الأمتارعراتبعمقكلهاالأرضيةالكرةسطحلغطت،واحدأشهرأ

قيضتعالىاللهولكن..الأرضهذهعلىللحياةفرصةأىغيرهاحىكاثنلأىبقى

يخترق..البكتريوفاجيسمىجدأصغيرفيروسهويقتلهاآخرمخلوقاللبكتريا

مئاتمنهاوت!نطلق..وتنفجوالبكتريافتموتبالمئاتداخلهاويتكاثرالبهتريا

سرعةمعتتناسببسرعةوتهلكهاالأخرىالبكترياتهاجمالتى،الفيروسات

الفيروساتوعالمالبكترياعالمفىقائمأالحيوىاضوازنايظلوبذلك..تكاثرها

..الأخرىالحيةالكائناتوعالم

افتراسعلىيعيش،البارميسيومهوالبحارفىالخليةوحيدحيوانآخرومثال

عددها،فيقلالبحربراغيثافترست،البراميسيومعددزادف!ذا..البحربراغيث

لبراغيثالفرصةيعطىوهذا..معظمهافيموتلهاغذاءالبراميسيومتجدلاحينئذ

ويزدادفتتكاثروفيرأغذاءًالبراميسيومفتجد..عدداًفتزدادأخرىمرةللتكاثرالبحر

زادإذا..والبارميسيومالبحربراغيثبينحيوىتوازنيحدثوهكذا..عددها
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بيننجدهالثىءونفس..هذاعددقلذاكعددزادواذا..ذاكعددقلهذاعدد

الأرانب،افترست،الثعالبعددزادإذا..البريةالمراعىفىوالأرانبالثعالب

الفرصةفتأتى..معظمهافيموتكافياغذاءالثعالبتجدلاحينئذ،عددهافيقل

وتفترس،عددأوتتكاثروفيرأالغذاءالثعالبفتجد..أخرىمرةللتكاثرللأرانب

جميعأ،الحيوانأنواعبينحيوىتوازن)نه..وهكذا..عددهافيقلالأرانب

..نوععلىمنهانوعيطغىولا..آخرنوعحسابعلىمنهانوعيزيدلابحيث

غيرهاأو،والثعالبالأرانبأو..الخلاياعديدةأوالخليةوحيدةوالحيوانات

..لهاطعاماالافريستهافىترىولا..تفكرولاتعىلا،الحيوانساثرمن

الدجاجلحمفىنحننرىكماتماما..الطعاملتناولوغريزةفطرةلديهافالافتراس

البقاءأجلمنصراعفىالدجاجمعدخلناأنناذلكمعنىوليس،لناطعاما

..للاَقوى

الخلائقعالمفىلهاوجودلافكرة،للأقوىاليقاءأجلمنالصراعفكرةان

العقلمُنح،فقطواحدمخلوقذهنفىالا،الفكرةهذهتوجدولا..جميعاً

الصراعالإنسانيمارسوقد..الإنسانوهو،جميعأالخلائقدونمنوالاختيار

دخولفىولكن..لهطعاماوالخرافالدجاجافتراسفىليسالبقاءأجلمن

منالإنسانعداماأما..بهاوالاسنمئار،الغيرحفوقوسلب،الغيرضدالحروب

وفطرة..الفطرةوتوجههاالغريزةتقودهاوانما..تعقلولاتفكرلافهى،خلاثق

حيوىتوازنهووانما..الخلائقبينالبقاءاجلمنالصراععلىتؤسسلمالخلق

أنالمعقولغيرومن..بدونهتستمرولا..بهالاالحياةتستقيملاالخلقفطرةفى

الكائناتمنغيرهامعللجراثيمالحافزهو،للأقوىالبقاءأجلمنالصراعيكون

طاقةلديهاوليس..شيئاتعقللافهى..الخلائقمنغيرهامعللحشراتولا

لجميع،الحياةفرصلتستمرتعالىاللهقدره،حيوىتوازنهوإنما،اختيار

..وتنتهىتنقرضولا..الأنواعوتستمر،الخلاثق

البقاءأجلمنالصراعبفكرةالماضىالقرنفىالمفكرينمعظمتأثرولقد

!25!
http://kotob.has.it



قدمثلافرويدسيجموندفنجد،الأخرىالعلومعلىأثرتأنهاحتى..للاقوى

منتنشأ)نماالنفسيةالأمراضاناعتقادهعلىالنفسىبالتحليلالعلاجفكرةأص!

مثلواقتصاديةسياسيةايديولوجياتوظهرت..واللاشعورالشعوربينالصراع

فىالطبقاتبينالصراعفكرةعلىأسستوقد،الجدليةالماديةالنظريات

..البقاءأجلمنالصراععلىبنىإنماكلهالوجودأنالناسواعتقد..المجتمع

دقيقتوازنعلىولكن..الصراععلىقاثماليسفالوجود..مخطىءظنوهذا

..جميعأوبيثاتهاالخلاثقبين

سياقفى،النبوىالحديثفىولا،القرآنفىاصراع)كلمةتأتولم

،"الميزان)،!الوزن"كلمةجاءتوانما..الخلقحقائقعنالحديث

،الصراععلىقائمةليست،جميعهاالخلقوفطرة،كلهفالخلق.."الموزون)

قولهفى91الحجرسورةفىتعالىاللهأخبرناكْما،والتوازنالتعادلعلىولكن

.."فوْزُونٍشءٍكُلمِنفِيهاَوَأنْبَتْنَارَؤاسِىَفِيهأوَأَنقَننَامَدَدْناَهَاؤالْأَزض!!تعالى

المفكرينخطأكانهناومن..محكمتوازنهومنإنما،الخلقمننوعأىان

وأصلوالتطوروالارتقاءالنثوءنظرياتأصحابوخطا،الموضوعهذافى

..الأخطاءمناخرىمتاهاتفىدخلوا،الفكرفىالخطأهذاومن..الأنواع

نصيب.أىالصحةمنلهاليسبافكاروخرجوا

!ا!أَ
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النسا!جمم!خلقفى!هبم!عالفطوا

دليلبدونوافتراضاتاحتمالاتعلىبناء..التطورعلماءاعتقد

الإنسانخلقفىحدثالذىالتطوراناعتقدوا..وكيدثابتعلمى

..السنينمنمليوناعثرشةاستنرق

الماضىفىتطوراًفنهأقلالقرودمننوعمنانحدر،الحالىالإنسانأنوزعموا

وأنه،جاوةفىعاشالقردالإنسانأنديبوايدعىهولندىعالموقال،البعيد

Koenigsكنجزواكتشف..1918سنةهناكلهأحفورةاكتشف wald JUأحافير

الثانى"القردالرجلأاسمعليهوأطلق..أيضاًجاوةفىالقردللأنسانأخرى

..الآنالموجودةوالنسانيس،الحديثالإنسانبينالمفقودةالحلقةأنهوافترض

نأفظنوا..الأجسامصورةفىتطورأالأرضصخورفىالأحافيرفىالعلماءولاحظ

مختلفة،أنواعاًتطورتأنمالبثتثم،واحدنوعمننشأتجميعاًالخلائق

علىالاالعلمحقائقتُبنىفلا..الناسأولئكمعلانتفقو)ننا..ثتىوسلالات

عنيتحدثوالذى..ظنعلىتؤسسولا..افتراضعلىتبنىولا،ثابتةأدلة

..وفيصلاحكماالوراثةعلمحقائقيضعأنعليهينبغى،الخلقفىالتطور

..القرنهذاأوائلفىإلاالحيوانعلىالوراثةعلمحقائقالعلماءيكتشفولم

هذامنالثانىالضفمطلعفىالا،الإنسانخلايافىالحقائقتلكتكتشفولم

بالإنسانلحقالذىالتطورعنحديثفأى..فقطسنةأربعيننحومنذ..القرن

و)نما..علميةحقيقةأىعلىمبنىغير..ظنىحديثهو)نماالتاريخذلكقبل

..الأكيدالعلمىالدليلدرجةالىترتقىلاماهداتأوافتراضاتعلى

لحولص!والأحافير..الأحافيرعلىنظرياتهمفىالتطورعلماءاعتمدولقد

وأصخريةموادالى،التربةتحتالمطمورةالميتةالأجسامفىالعضويةالمواد
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المخلوة،تمنواحدلنوعوشكلاحجماتختلفأحافيرعدةقظهروتد..معدنية

الىوأشكالهاأحجامهافىالاختلافيرجعو)نما..واحدزمنفىجميعاًماتت

فهما..وابنهلرجلكانتاأحفورتيننثاهدفقد..موتهاعندأعمارهافىالاختلاف

علىالدليلالأحفورتينهاتينفىأنقلنااذاونخطىء..وشكلاحجماتختلفان

عمرتحديداستطاعتهمفىالعلماءأنصحيح..للأنسانحدثالذىالتطور

فىعلميةحقائقإقامةفىالى"حافيرمشاهدةعلىالاعتماديمكنلاولكن،الأحفورة

درجةالىترتقىلاالأنواعاصلفنظريات)ذن..الأنواعوأصلالتطورمجال

..العلميةالحقيقة

تطوروخاصة..الخلقفىالتطورموضوعفىالمفكرينمنكثيرتحدثولقد

المعارضونوتال..الآخرالبعضلهوتحمْسالبعضعارضهولقد،الإنسانخلق

النظرياتطورفىفيهاالحديثومازال..علميةحقيقةليسالخلقفىالتطوران

علىكانت)نهامستقبلاالعلميثتولسوف..والصوابالخطأتحتملالتى

يرفضهاالقرآنوأن..الدينمعتتعارضالتطورنظرياتأنونآضلوقا..خطأ

ننكرأنالخطامن)نهفيقولونالنظرياتلهذهالمتحمسوناما..وتفصيلاجملة

،الإنسانوعلم،الأرضطبقاتوعلمالأحافيراثبتتهفقد..الخلقفىالتطور

فىالتطورالىالإشارةمنالأحياءفىعلمىكتابيخلوولا..الأحياءوعلم

فىللتطورمعارضتهاليهوينسبونالدينيقحمونالذينانويقولون..الخلق

..أيضأحرجفىالكريمالقرآنويضعون،حرجفىالدينيضعون)نما..الخلق

تثبت،أكيدةوبراهين،قاطعةأدلةالمستقبلفىتكتشفأنجدأالمحتملفمن

هوما،العظيمالقرآنوالىالدينالىنسبواقدبذلكفيكونون..التطورحقيقة

..منهبرىء

الخلقلنثأةالوجودىالفكرأنفظنوا..المفكرينبعضعلىالأمرواختلط

بطريقالخلقنشأةنظريةمنها..مختلفةنظرياتأنهاوالواقع..واحدةنظرية

المخلوقاتأنتزعمالتىالأنواعأصلنظريةومنها..البدائيةالبحارفىالصدفة
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نظرياتومنها..الأولىالبحارفىالبدائيةالحيةالكائناتمنثأتجيعأالحية

الإنسان)نالتطورعلماءويقول..والاستنتاجاتالمئماهداتعلىالمبنيةال!تطور

..القردالإنسانمنابتداة،السنينمنمليوناعشرستةمنأكئرمنذالتطورفىابتدأ

التطورعملياتتستمرفسوف،للأنسانالنهائيةالصورةهوليسالحالىالإنسانوان

غليههوعماكثيرايختلف،آخرخلقايصيرقدالسنينملايينبمروروانه..فيه

..الآن

ماعلىوبناء،العلمفروعمختلففىالعلميةالحقائقثراصةعلىبناءًرأيناوفى

وبنا،قبلمنمعروفاَيكنلممماهذاعصرنافىالوراثةعلمحقاثقمناستجد

بناة)نهنقول،علممنالنبويةوالأحاديثالقرآنيةالآياتفىمالبعضفهمناعلى

فىالتطور)نونقول..الخلقفىالتطورقضيةعلىنعترضلا،ذلكجملعلى

النظرياتتلكأصحابنوافقلاأنناالا..فيهاضكلاثابتةحقيقةالإنسانخلق

..الأنواعأصلنظريةأصاصعلىللتطوروفهمهم..لهاالمخطىءتفسيرهمعلى

الثافىالنصففىالاتكتثفلم،الوراثةعلمفىثابتةقوانينتحكمهالتطور)ن

الخلق،بدءفىلأتقدجميعأالحيواناتتكونأنيمكن.+ولا.القرنهذامن

ولو..واليوجليناوالبارميسيومكالأميباالبدائيةالبحارفى،الخليةوحيدحيوانمن

والأنهارالبحارفىمازالتواليوجليناوالبارميسيومالأميبابالفما،صحيحاًهذاكان

افترضواولقد..؟الخلقمنآخرنوعالىتتطورولمتتغيرلم،هذايومناحتى

تقنعلاافتراضاتأنهاالا.،الوراثيةالطفراتأصاسعلىهذاتفسرافتراضات

منذقردأقبلىمنكانالإنسان)نوقالوا..ظناكونهاعلىتزيدلالأنها..عالمأ

يومناحتىقرودأمازالتالقرودبالفما،صحيحأهذاكانداذا..الشينملايين

اناصي3الىتتحولولمهذا

..والارتقاءالثوءعلماءاليهيفطنلم،أخروجهاللأمرأنلابد

الحيةالكائناتخلقفىحقيقةفهو،عالم)نانينكرهلاالخلقفىالتطور)ن

خلقهبدأنانأ!؟اتفيهشكلاومما..نفسهالإنسانخلقفىوهوحقيقة،جميعاً
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..918اصنة13!س!"ديبوااكتشفهاالتىجاوةأحافيربينتكماعملاقاإنسانأ

حتى،القصرالىالطولمنوتصور..ملامحهوتطورتالخارجىشكلهتطورثم

..الآنعليههوماالىصار

فىتطورهو-أخرحىكاثنأىخلقفىحدثكما-الانسانخلقفىالتطور)ن

قدفالإنسان..القصرأو،الطولأو،الملامحأو،اللونوفى،الخارجىالشكل

العواملفىطفراتبسببوذلك،السنينمنالألوفمئاتعبرضكلهتطور

فىالخلقيةالصفاتبعضفىحدثالذىالتغيرعلىالمسئولةهىكانت،الوراثية

اكتثفهماهذااعتقادناصحةودليل..قطالخلقنوعتغيرلمولكنها..الجسم

البخارىرواهالذى،النبوىالحديثفىجاء،وماهذاعصرنافىالوراثةعلم

:قال!اللهبىسولأن-عنهاله-رضىهريرةأىعنومسلم

قولهالى،ذراعأستونطولهصورتهعلىالسلامعليهآدموجلعزاللهخلقأ

الخلقيزلفلمذراعاًستونوطولهآدمصورةعلىالجنةيدخلمنفكلأ(!)

أنالتفسيرفىوجاء،آدمالىعاثدالضمير:صورتهعلي،الآنحتىبعدهينقص

ستينطولهوكانالأرضفىعليهاكانالتىالصورةعلىأدمخلقاللهأنالمراد

تتغير.لمالأرضعلىصورتههىالجنةفىصورتهوكانت..فراعأ

فان!)نه..سابقمثالغيرمنانسانأخلقالإنسان)نالنبوىالحديثمنونفهم

..تقريبأذراعينالآن!ارحتىالطولفىينقصومازالالطولفىفراعاصتين

ولمبدائىلإنسان1918سنةديبوااكتشفهاالتىالعملاقةجاوةأحافيركانتوربما

دراسةبعدالاالمخلوقبنوعنقطعأنولايمكن..ظنكماالقردللأنسانتكن

نا..الصخريةالأحافيردراسةفىأبدأيتأتىلاوهذا..الوراثيةالناحيةمنخلاياه

فالإنسان،فيهاشكلاحقيقةالخلقيةالصفاتوفى،الخارجىالشكلفىالتطور

يختلفانوهذان..أوروباانسانعنولوناوطولاشكلايختلف،أفريقياوسطفى

خصائصفىثباتفهناك)ذن،الأسكيمومنانسانأو،آسياشرقانسانعنكثيرأ

وكان..الأخرىالخلقيةالصفاتوبعض،الخارجيةالصفاتفىتطورمعالخلق
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الصفاتفىالتغيرتسببالتىالوراثيةالطفراتبسببالصفاتفىالاختلاتذلك

ومهما،الزمنطالمهماالمخلوقنوعفىأبداًالتغيرتسببلاولكنها..الخلقية

..السنواتمرت

السلالاتوهى،البشرىللجنسالكبرىالخمسالسلالاتنشأتهناومن

ىأالىنظرنااذاو)ننا..ْوالاصتراليةالأمرييهةوالهنديةوالمغوليةوالزنجيةالقوقازية

انسانأىعنكئيراُمختلفألوجدناه،البشريةالسلالاتهذهمنسلالةأىمنإنسان

الىبصلةيمتانلاالمخلوقاتمنمختلفاننوعانوكأنهما..أخرىسلالةأىمن

هوالخلقمنواحدنوعمنجميعأفهم..ظاهرىالاختلافأنالا..واحدنوع

الخمسالسلالاتمنسلالةكلفىانسانمنخليةأخذناو)ذا..الإنساننوع

الجميع،فىمتطابقةالوراثيةوالشفرةالوراثنالنظامأنلوجدنا..وراثياوفحصناها

علىالموجودة،الوراثيةالصفاتبعضفىالااللهم..اختلافولابيهالاتفاوت

منكنوعالإنسانخلقفىالوراثىالنظامفىتطورأىيحدثفلم..الوراثيةالشفرة

،الجيناتأوالوراثيةالعواملبعضفىتغيراتهوحدثالذىوا)نما..الأنواع

التىبيثتهمعالإنسانيتوافقوبذلك،جغرافيةأوطبيعيةأوبيئيةظروفبسببوذلك

..معهاويتفق..فيهايعيش

اللهيخلقولم..اليومالىآدممنذ..الخلقفىواحدنوعمنجميعأالبثر

نظرياتأصحابزعمكما،الخلقمنآخرنوعأومن،سابقمثالعلىآدمتعالى

نحننعرفهاكماالوراثةخقائقعلىاطلعواولو..والارتقاءوالنشوءالأنواعأصل

..يعتقدونكانواعماولرجعوا..ئماماآراءهملغيروا،اليوم
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!حعم!آخلق6-ح!6!-ح!

!حدبه!

وزوجه،،البشرأدممنثلاثة.ماعدا.وأم،أبانسانكلتاريخفى

أدملزوجيكنولم..أبللمسغيكنلم..مريمبنمحيسىوالمغ

لكلف!ن،الشرمنالثلاثةهؤلاءماعدا..أبولاأملآدمبكنولم..أم

..امهرحمفىنطفةالدنيافىالإنسانخلقويتدىء..وأمأبانسان

كلففى،والأمالأبمنكلمنالوراثةعواملالنطفةهد.خلاباولمحمل

وعشرونثلا"لة..الأبمنالمنوىوالحيوان..اياممنالبويضة

غملالتىالنطفةويكونان،معأويتحدانالوراثةعوامللمحملكروموصوما

...والأمالأبمنكلمنالوراثةعؤاملبجملكروموسوماوأربعينصنة

تنتقل-الجسمفىالخلقيةالوراثيةالصفاتفىتتحكمالتى-الوراثيةالعواملوتظل

فى-الوراثةعواملقتغيراتأى-وراثيةطفراتتحدثوقد..جيلالىجيلمن

الجيلفىموجودةتكنلمجديدةخلقيةصفةفتظهرلآخر-أولسبب-الناسأحد

ف!نوراثيةطفراتمنظهرتومهما..اللاحقللجيلتورثولكنها..الابق

..للنوعومميزةثابتةتظل،بالجسمخليةكلنواةفىالوراثيةوالشفرةالوراثىالنظام

..صواهالىتتطورولا..المخلوقاتمنآخرنوعفىتكونولا

الجسمعولأو،العينقزحيلالونأو،الشعرلونأو،الجلدلونصفةمثلأناخذ

جنسمنتختلف..وراثيةصفاتجميعأانها..الشفتينأوالأنفشكلأوقصرهأو

وذلك..الواحدالجنسفىالأفرادبينحتىتختلفأوأنها..أخرجنسالىالبشرمن

الأجيالتوارثتهاتمْ..الأجيالمنجيلفىحدثت..وراثيةطفراتحدوثبسبب

أعجبمن،النوعنف!ىفىالوراثيةالصفاتمنصفةواختلاف..ذلكبعدمن

!32!http://kotob.has.it



قولهفى،22)الرومصورةفىذلكعنونقرأ..إعجازأأكثرهاومن..الخلقأصار

ناوَأنوَانجكُنمثيشِكُنموَاخْتلَافُوَالْأَزضِال!مَوَاتِخَفقأياَتِهِوَمِقة:تعالىالله

الافيهاالإعجازملامحيدركلاالتى،اللهآياتمنفهى(لِلْعَالمينَ،ياَبذَلِكَفي

.العلماء

منآخرنوعفىالوراثيةالعواملمع،الخلقمنثوعفىالوراثيةالعواملتتاثلولا

فىموجودةوليسث..بهايتميزوراثيةعوامليحملالخلائقمننوعفكل..الخلق

العامة،بخصائصهاالأنواعتحتفظالمحكمالوراثىالنظاموبهذا..أخرنوع

..أبداًالخلقمنآخرنوعالىتتطورولا

نفسعلىمؤصسةجميعأأنهاالا..الخلائقأنواعفىالوراثيةالنظماختلافومع

يدل،جميعأالخلائقفىوالفطرةالظامووحدة..الفطرةونفس..البنائىالتصميم

..تعالىالخالقوحدانيةعلى

مميزةوراثيةشفرةخليةكلوفى..خلايابثرىجسمكلفىأننفهمسبقمما

قدتكونأن-وراثيةطفراتمنفيهاحدثمهمايمكنولا..كلهالبضرىللنوع

الى،الزمنمستقبلفىتتطورانأيضأيمكنولا..الخلقمنأخرنوعمنتطورت

ترداًخلقوالقرد..انساناَوسيظلانسانأخُلقفالإنسان..الخلقمنآخرنوع

..الخلائقباتىوكذلك..حصانأوسيظلحصانأخلقوالحصان..قرداًوسيظل

بعضفتختلف..السنينمنالى*لافمرعلىالبشرفىالخلقيةالصفاتتختلفوقد

النوعيختلفلاولكن..الجديدالإنسانعنالقديمالإنسانفىالجسمملامح

..علميأمستحيلفذلك..أبدأ

منوراثيأاليهانتقلت،بثريةوراثيةشفرةجسمهخلايافىيحملانسانكلومادام

يكنلموامرأةرجلعندوقفنا،جدأالبعيدالماضىالىعدنا)ذاف!ننا..وأجدادهأباثه

..آخرعلساحتمالهناكوليس..أمولاأبقبلهما

يقص03البقرةسورةوفى..الأرضهذهعل)نسانأولأدمبأنيخبرناتعالىوالله

جلاله:جلفيقولالأولالإنسانخلققصة-وجل-عزاللهعلينا
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يُقيدُمَننجيهاَاتجتلُقالُواخَييقةالْأَزضِفِىجَامحلَاقلِفمَلاَئكَةرَبْكقالَوَاذة

نَنلَمُونَ.لآمَااكلَمُاقنَالَنكوَنُقذسُبِخندِكَنُسَغؤنَخنُالذماءَوَنجن!فِكُنِبهاَ

ودخوله،آدمخلققصةعنذلكبعدالآياتوتتحدث.."كُفقاالمسمَاءَأذمَوَمَحفئم

..أحداثمنفيهالهحدثما،الجنة

اللهصلى-اللهرسولأن-عنهاللهرضى-الأشعرىموصىأبعنالزمذىوروى

:تال-وصلمعل!

..الثريفالحديثالخ.(الأرةسجميعمنقبضةمنآدمخلقالله)نأ-

.،ترابمنوآدملآدمكلكمأ:-أيةسأوسلمعليهاللهصلى-اللهرسولوقال

اللهارادةوشاءتمنهخلقبماآدمفسُمى..الأرضأديممنمشتقاسم،آدمIو

واله..البصرلمحفىيخلقهولم..طوربعدطورأآدمجسميخلقأنتعالى

،،بالبصركلمحواحدةإلاامرناوما،:الفاثلفهوذلكعلىقالر-وجل-عز

البشرمنأحديشهدولم..بعضابعضهايعقبالتسويةمناطورأأدمخلقفكان

خلقعنيتحدثانسانأىعلى)ذنفينبغى..آدمخلقولاوالأرضالسماراتخلق

القرآنفىالإلهىالوحىوهو،عنهالوحيدالعلممصدرخلالمنيتحدثأن،أدم

مطلقأ.ذلكعنللعلمآخرمصدرهناكوليس..النبوىوالحديث

أولأخلق..جسمهتسويةوأطوارآدمخلقمراحلعنالعظيمالقرآنأخبرناولقد

:7السجدةسورةفىتعالىاللهقالكما..الطينفكان..ماءمنثمترابمن

معلومأأجلأالطينتُركو9طينٍمِنْالْإنسَانِخَفقُوَبَدَأخَلَقَهُضءٍكُلأخسَنائذِىأ

11الصافاتسورةفىتعالىالهاخبىناك!ا-التماصكشديدأى-لازباطينأصارحتى

."لَاليبطِينمِنخلَغناَهُنم)ناأ

الطينةوالحمأ،مسنونحمامنصلصالاًصارحتىمعلومأزمنأأدمجسدوتُرك

ىأ؟الىءقنويقال،لييب!المصبوب:والمسنون،واصودلونهتفيرالذى

الْإِنَانَخَلَقاوَلَقَدْة:تعالىالهقولفى26الحجرسورةفىذلكعننقرأ..صئه

،.تَسْنُونٍحَمَأٍتِنْصَلْصَاليمِن
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الحمأصارحتى،تعالىاللهعندسسأجلمف!..الخلقمنالطورهذاوبعد

اللهقولفى14الرحمنسورةفىالحقيقةهذهعننقرأ..كالفخارصلصالًاالمسنون

.،كاَنفَخار!لْصَالمِنْالْإنسَانَخَلَقَة:وجلعز

..فيهالروحتعالىاللهنفخ،خلقهأطوارواكتمال..آدمجدتسويةتماموبعد

تعالى"اللهقولفى28الحجرسورةفىالحقيقةهذهعننقرا..سويألرأبذلكفصار

حَم!ئنْصَلْصَالمِنبَشَرأخَالِقاقلِفملاَئِكَةِرَئكَقَالَؤ)ذإ:-جلاله-جل

نفخفعلوسُبق.،صَاجديقتهُنَقَعُوازوحِىبنفِيهِؤنَفَخْثسَؤيختُهُفَ!ذامَ!نشُولب

التتابععلىندلوالواو(زوجىبنفِي!وَنَقختُة:تعالىفقالالواوبحرفالروح

تسويةتمامبعدمم!قدطوللأزمنأأن،ذلكمنونفهم..الزمنفىالزاخىمع

له.الملاثكةسجودوالى،فيهالروحنفخالىآدمجسد

وتثريفأللروحتعالىالله.نتكريمأ،فيهالروحنفخبعدلآدمالملائكةسجودوكان

.عبادةسجودلاتكريمسجودكانلآدمالملائكةفسجود،لها

قُفنَاثُئمضؤزتلاُنمثُئمخَققنَثُنمؤتقذ!:تعالىاللهيقول11الأعرافسورةوفى

.،لإدَمَاضجُدُوالِفمَلاَنِكَةِ

نفخوبعد..أدمصلبفىوصورناجميعأخلقناتعالىاللهأن،الكريمةالأيةتخبرنا

،لآدمبالصجودملائكتهتعالىاللهأمرحينئذ..سويأبشرأصارأدمجسمفىالروح

..فيهنفخهاالتىللروحتكريمأ

بشرية،وراثيةشفرةخليةكلون..خلايامنأدمجسمخلقيكونأنولابد

نأونلاحظ،آخرعلساحتمالهناكوليى..البشرىالجنىخصائصكلفيها

:بالقوليخاطبناتعالىفالله،أدمبنىنحنعلينايعود،الآيةفىالمخاطبضمير

لِفمَلاَئِكةِقُفناَأثُئم:ذلكبعديقولثم،(!ؤزنَحُنمثُئ!خَلَقكُنمإوَتقَذ

البشر-نحنخلقناكلأودعتعالىاللهأنعلالدليلذلكوفى،الِآدَمَاصْجًدُوا

..لهالملائكةاسجدالذى،أدمجسمفى-الآيةفىوالمخاطبون

..الصفةبهذهآدمالكريمالقرأنيذكرولم..نبيأالسلامعليهأدمكانولقد
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ولقد..نبوتهدليلذلكوفى،معهوتحدثآدمخاطبتعالىالهأنيخبرناولكنه

رصولياقلت:قال-عنهاثةرضى-فرأبوروىفقد،أدمنبوةالنبويةالسنةذكرت

نعم.:تالمرصلأنبيأأدما!ناثه

نبوتهودليلونهاهوأمرهخاطبهتعالىاللهأننبوتهودليلمرسلأنبيأكاننأدماذن

وأعطاهكلهاالأساءعلمهتعالىاللهأنالضأنبولهودل!ل،ذكرنا.الذىالنبوىالحدلث

غيره)نسانيكنولم،رسولًانبيأآدميكونوكيف:يقالوقد..الممالدينمنهج

..؟الأرضعل

زوجهمعالأرضالىالجنةمنأخرجهأنبعدالانبيأيجعلهلمتعالىاثه)ننقول

اهْبِطواقُفتاأ:38القرةسورةفىتعالىاللهبقولفىلكرو،كلماتربهمنوتلقى

نَجزنُونَ.هُنموَلَاعَلَيْهِنمخَوثفلَاهُذاىَنَبغفَمنهُدًىمنئيهيينكُنمفَ!فابَيعأبهاَ

.(خَالِدُونَنِبهاَفنمالناراضحَابُاولئِكيأَباَننَاؤكَذبُواكفَرُواؤائدِبقَ

ترابمنخلقهأنهيخبرناالشريفالنبوىالحديث..؟أدمتعالىاللهخلقواين

يقول..؟العالمهذافىمكانأىفىولكن..الأرضفىخلقفأدم..الأرضهذه

هذهكلولكن..النهرينبلادفىرونأخوقال..الهندفىخلقانهالمفكرينبعض

فيماانسانيتحدثفكيف..آدمخلقيشهدلمالناسمنأحدأأنوالحقيقة..ظنون

وذلك..عرفاتجبلعلىآدمخلقتعالىاللهأنالنبوىالحديثويجبرنا..لاهدهلم

اللهرسولأن-عنهمااللهرضى-عباسابنعنجبيربنسعيدعنأحمدالإمامرواهفيما

فأخرجعرفةيعنىبنعمانآدمظهرمنالميثاقاللهأخذأ:قال-وسلمعليهاللهصلى-

بلىقالوابربكمألست:قائلأكلمهمثمكالذرييهبينفنزهمذرأهاذريةكلصلبهمن

.،غافلينهذاعنكناالقيامةء)نايومتقولواأنشهدنا

سورةفى--عزوجلاللهلقولتفسيرالشريفالنبوىالحديثوهذا

عَلَىوَأثْهَدَهُنمئنَهُنمذُرًظُهُورِهِنممِنأدَمَبَنِىمِنزئكَأخَ!وَاذة:172الأعراف

.،كآفِلِينهَذَاعَنْكُئاانْاانقامَةيَؤمَتقُولُواأنشهِذنَابَلىَتَالُوابِرَئكُمألَنثانفُسِهِنم
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كلداخراجُأدمخلقحدث..العظيمالحدثهذاحدثعرفاتجبلفعلى

وأشهدهم،كالذر-وجلعز-اللهيدىبينؤنْزهم-كلهالبشرىالجنساى-فريته

تقولواأنشهدنا:قاهللينالملاثكةفردت.بل:قالوا3بربكمألست:أنفسهمعل

كافلين.هذاعنكنا)ناالقيامةيوم

لكحدثماتذكروهل:لهونقول..أبدأذلكأذكرلا)ننىانسانيقولوقد..

بطنفى،حىوأنتلكحدثماتذكرلاكنتف!ذا..؟جنينأأمكبطنفىوأنت

كاندان..عرفةعلىأدمخلقيرملكحدثماتذكرألابعجيبفلبس،جنبنأامك

وشهادتهبربهالإنسانفمعرفة..تن!ى،لإخلقهفطرةف!ن..ذلكين!ىالإنسان

..عليهاخلقهاللهفطرالتىخلقهفطرةمنهىبذلك
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لآءابلي!ىيسجرلمالمات

ك!ء

حييممم

31!ئئي

لأيخَظ

ناوبعد..أطوارأوخلقه..الأرضهذهترابمندم2تعالىاللهخلق

تكريمسجود..لهبالسجودالملاثكةامر،روحهمننيهونفخسوا.

الاربهملأمرجميعاًفانصاعوا..عبادةسجودلافيهنفخهاالتىللروح

قولفى05الكهفسورةفىكما،ربامرعنففسقالجنمنكانابليس

:-وجلعز-الله

أَمْرِعَنْفَفَسَقَالْجنمِنَكَانَإبْلِيسَإلَأفَجَدُوالِآدَمَاضخدُوالِفمَلاَئِكَةِتُفنَاؤاذإ

.(رَئهِ

استثناءبعدالتعليلمعنىيجرى،مستأنفكلام"الجنمنكمان!:تعالىتوله

ربه؟أمرهإذيسجدلملهما:لسؤالجوابفهو..لآدمالساجدينمن)بليس

عصىماملكاًلوكانلأنه..ربهامرعنففسقالجنمنكان:الجوابفكان

..أمرهممااللهيعصونلاالملائكةلأنابدأربه

سورةفىايضاًذلكعلىالجوابنجد؟ربهأمره)ذلآدم)بليسيسجدلمولماذا

:-وجلعز-اثهقودفى61الإسراء

خَفقْتَلِمَنْاَسْجُدُاَقَالَانجلِين!الأفَسَجَدُوالِآدَمَا!ن!جُدُوالِفمَلاَئِكَةِتُفنَاوَاذة

تعالى؟اللهقولفى32الحجرسورةفىأيضأالجوابونجد..أطينأ

خَلقتَهُلِبَشَرٍلإَسَجُذكُنْلَمْقاَل.الئاجِدِينَمَعَنكونَألاًمَالَكَابليسقياقَالَإ

".فشونٍحَمَ!تنضلْضالِيمن

جلاله:جلاللهْقول11الأعرافسورةفىونقرأ

إبْلِيسَالأفَسَجَدُوالِآدَمَاسْجُدُوالِلْمَلاَئِكَةِقُلْنَاثئمصَؤزنَفُىثُمْخَلَقنَحُنمؤلَقذأ

مِنخَلَقْتَىتِنْهُخَيرانَاقَالَامَرْتُكَاذْتَسْجُدَالأمَنَعَكَمَاقَالَ.ال!اجِدِينَئنَيَكُنتمْ

.،طِيننمِنؤخَلَقْتَهُنابى

!38!http://kotob.has.it



ماثةبسببكان،3لآيسجدأنابليىرضىصببأنالكريمةالآياتمننفهم

..الناروهىمنهاأفضلمادةمنخلقأنهواعتقاده..طينمنآدمخلق

،فراتمنانه.يتكون.؟.يتكونومم،آدممنهخلقالذىالطينهوفما

فىيعتقدونالناسكانكما.مصتةليستولكنها..الصغرفىمتناهيةوالذرات

لحجمهابالنسبةفيهافالمالة.:فراغحقيقتهافىالذرةانبل..الماضيينالقرنين

مكونةالثمسيةفالمجموعة..الشمس!ةالمجموعةدثهفالذرة..
ييى.ا

فىالصلبةالمالهونسبة..رحيبشاصعكونىفراغفيهاوكواكبهاالشس!من

بلايين01منأكثركلهالشمسيالفضاءحجمالىبالنسبةالشمسيةالمجموعة

عمارةبحجمالذرةحجمشبهاو)ذا،نراغحقيقتهافىالشمسيةالمجموعةأنأى

منحبةحجمفىالعمارةوصطفىالذرةنواةلكانت،مثلأطوابقعشرةمن

افترضناواذا..العمارةحولتدورالهباءمنكذراتالألكتروناتولكانت..الفول

منبلاببن01جسمأىحجملصارالنواةالىانجذبتالألكنروناتأنجدلأ

.يرىيكادفلا،حجمه

الإنسانجسمف!نوبالتالى..فراغالعظسغالبيتهاأوفراغحقيقتهافىفالذرة

كانلذلك..فيهاشكلاحقيقةهذه..فراغالعظسغالبينهطينمنخلقالذى

حممتهفىأدمجسموأن..الطينوهىأدمجسمخلقمادةبسببابليساحتجاج

.أجوففراغ

الله-رضىأنعىعنمسلمروىفقد،علمأذلكفىالنبوىالحديثفىونقرأ

تركهالجنةفىآدماللهصورلماأ:قال-وسلمعليهاللهصلى-اثهرصول-أنعنه

أنهعرفأجوفرآهفلما..هوماينظربهيُطيفابليسفجعليتركهأناللهشاءما

..ضعيفأخلقأأى،،يتمالكلاخلقأخُلق

وأطوفأيطوتبالشيءطافاللنةأهلقال:هوماينظربهيطيفابليىفجعل

هر.ماينظرحواليهاصتداراذابهيطيفوهو..طوافأ
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داخلهالذىالجوفصاحبالأجوف:أجوفرآهفلما:المفسرونوقال

خالء.

اللهرسولأن-عنهاللهرضى-أنسعنثابتبنحمادعنأحمدالإماموروى

نااللهشاءماتركهآدم-وجل-عزالهخلقلماا:قال-وسلمعليهالله-صلى

خلقاخُلقأنهعرفأجوفرآهفلما،اليهيظربهيطيفابليسفجعليدعه

.(يتمالكلا

أنهعرفجوفصاحبآدمراىلماابلش)ن:المعنىالمفسرلنبعضومال

جوتبينعلاقةتوجدفلا..الرأىهذانرىلاأنناالا..ضعيفاًخلقاخلق

وكيف؟أقوىخلقهكانجوفبدونالإنسانلوخلقوهل..خلقهوضعفالإنسان

هوماينظرحولهطاف!)نما،داخلهيدخللموهوأجوفآدمجسمأن)بليسعرف

:-وسلمعليهالله-صلىالهرسولقالكما

منءأنهاوعرفالخلقمادة)بليسوعلم..(هوماينظربهيطيف)بليسفجعلأ

خلقأخلقوأنه،فراغالعظمىغاليةفى..أجوفكلهخلقهوأنه..جوفاءذرات

يمَن"سْجُذأ:لربهفقالخلقهبمادةمحتجألهالسجودرفضلذلك،ضيفأ

بقوَخلَقتهُنابىمِنخَلَقْتَضبّتةخَيْزانَاقَالَة:أبضأتعالىاللهوقال،،طينأخَلَقتَ

.."طبنن

السماواتخلقكلأنيعلمكانفما..الخلقبأسرارجاهلأإبليسكانولقد

منهجهلأوأعتقد..أجوتالوجودفكل..جوفاءوالذرات..فراتمنوالأرض

منمكونةالنارأنعلموما..الطينمنالخلقمنأفضلالنارمنالخلقأنبالحق

جهلهفساقه..الطينتكؤنالتىالذراتعنتختلفلا..أيضأجوفاءذرات

.والضياعالكفرالىوعناله

جهلهعنففضلأ..الخطايامنالكثيروارتكب..أثياء)بليسعنغابولقد

لآدمبالسجودامرهامتعالىاللهف!ن..هوجسمهخلقومادة،أدمجسمخلقبمادة
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نقرأأدمجسدفىاودعهاالتىالربانيةللنفخةبالسجودأمرهولكن..طينمنكجسد

:-2833الحجرسورةفىتعالىاللهتولذلك.فىعن

لَأذا.نتُوفيخنأِئنضفضالثننجشَرأخالِقانىيفمَلأثكةِرَثكتالَؤاذأ

أنجمَئونَ.كففنماننلأنِكةفَ!جذ.سَاجِدِبقنهُنَقعُوارُوحِىمِننِبهوَتفَخْتُفؤنجئة

مَعَكُوقالأفالَكإنجلِيسُيَاقَالَ.ال!اجدِينَمَغيكونَاناك!إنجبيسقالأ

.،ئئئوفيخمَ!ئنصَفضالءمِنخَققتَهُيبَشرٍلأشجُدَفنتنمتَاذ.ال!ئاجِدِبق

..أخرلسببالسجودفرفض..الأصبابمنلبببالسجودأمرهتعالىفالثه

هوولوخلقهمالةالىينظرولم..أجوفخلقأنهاوعرفآدمخلقمادةالىنظرثم

نارمنخلقتنىمنهخيرأنا):قالولما..كذلكأجوفخلقأنهالعلمعرفها

اثهقولعليهحقوبذلك،امرهوعصربهحقفىوأخطأ..(طينمنوخلقته

:34-43الحجرسورةفىتعالى

رَثتَاذ.الدِّبنِبَؤمِالَىالفعْنَةَعَفكوَان.زجِبئمفَ!نكَمِتفافَاخْرُبخفَالَإ

قَالَ.انتنلُومانؤتتِبَؤمِالَى.الئظَيرينَمِنَفَ!نْكفَالَ.يُنعَثُونَبَؤمالَىفَآنظِرئ

بنْهُمُعِبَادَكالأ.أجْنعِينَؤلأكْوَينهُنمالْأَزضفِىنفنملَأُزَئنَنأكوَيختيفبِنارَث

مَنِالأصُفطَانعَفنهِنملَكلَن!عِبَادِىإن.مُ!نشَثيمعَلَىصِرَاطهَلَىاتَالَالمُخْقصن

.،اجْنعِينَلَمَوْعِدُهُمْجَهَئمَوَان.انقاوِينَمِنَائبنكَ
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ربْبهبمالجنةفى!أ!جهآثمت!يحت

النىالجنةهىوما؟الجنةأسكنهومنى..3أدآنعالىافهخلقأبن

الجنةنىلهحدثوماذا؟منهاوأخرجهالجنةأسكنهولم؟للاهاأصكه

..الأسثلةهلهكلعنيجيبأنانسانبستطيعلا؟منهاخروجهوبعد

خلق،خلقهمنأحدأيشهدلمتعالىافهل!ن،بهاالناسمنلأحدمحلمفلا

فىا؟الكهفسورةفىكما..أنفسهمخلقولاوالأرضالسماوات

وجل-عز-اثنول

مُئج!كُنتَؤمَاأنفُسِهِمْوَلأخَفقَوَالأزضِالئقواتِخفقأشفدثهُنممَاة

.،فعُدأانمُضفبنَ

تارةمجملة..النبوىوالحديثالقرأنفىالأسئلةهذهعنالإجابةونجد

،والدرسالعبرةاخذمن،ودنياهدينهفىالإنسانيهمبما..أخرىتاؤومفصلة

أولمن..يومكلتحدثاحداثلأنها..)بليسوبينانسانأولبينحدثعما

وبين،أدمفريةمنإنسانكلبينتحدث..عليهاومنالأرضتنتهىأندالىأدم

منهاالدرسلناخذ،أدمتصةعلىتعالىاللهفيطلعنا..)بليسفريةمنالشيطان

..معناالشطانتعاملفىنفعلهأنيبغىمامنهاونتعلمالعبرةونأخذ..ونحشوعبه

وجل:-عزاللهتولفى03البقرةسورةىفأدمخلقبدءقصةعننقرا

يُقيددُمَننجيفاأتَغنلُقالُواخَيينَةالأزضىِيرجَايئإنىيفتلاَثكةِزئكتاذؤإذأ

تنلَئونَ.لأمَاافلَمُإنىتازلَكؤنُغئمقبِحَندِكئسَئحُؤنَخنالذناةونج!ن!بكبفا

كُتنمانهَؤُلأءبِأشناءأنينُوفىت!الَانمَلأبكَةِففىفرَضهُنمثُن!ففهاالأن!ناةأذآَؤففنم

أذمُياقَاز.الخ!يئمانقلِبئمأنتانكَمَحفنتنَامَاإلأتتامِحفتملآسُنحَانَكنَائوا.ضادتِبن
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ال!ئمَؤاتكيبَأفلَمُاشئكُمأتُلألَنمقالَبِأشمَاثهِنمانبَاهُمفَقئابِأضنائِهِنمانجئهُم

لِآدَمَانمجُدُوالِفمَلاَنكَهنُف!نَاوَإذ.نَكنُمُونكُشُنمؤمَامندُونمَاوَأكلَمُوَالأزضِ

انتَاشكُنْأذئميَاهـقُفنَا.انكايخيرينَيقوَكَانَوادن!تَكبرَإنجلِيأإلًاتسَجَدُوا

مِنَفَتكُونَاالشْجَرةقذ.وَلَاتَقرَبَاشِئْتُمَاحَيْثُرَكَذامِنْهَاوَكُلأالجنةَوَزَوْجُكَ

.،عَتقاالشيطانُفَأزَئهُتا.الطالِبينَ

واذا،للماضاذ،توقيتحرفا،11)و)،اذ91لِنمَلآنجكَةِرَئكَتاذؤإذة

..مستقبلأيجىءأىأوالفحافهنصرجاءاذا!:تعالىفقوله،للمشقبل

..قديمأهذاحدثحبنأى(للملائكةربكتالواذ!:تعالىوقوله

البشرأىوخليفة..خالقبمعنىهناجاعلأخليفةالأرضفىجاعلإنىة

لبعضا.بعضهميخلفأدمبنىمن

أنهالملالكةأعلمنعالىاللهانفبل،الذمَاءَوَبَ!نفكُنِبهَابُقسِدُمَننِبهَاأنَخمَلُة

لهم:قالحينصألؤلذلك،الدماءوسفكواأفسدواخلقأالأرضفىجعل)ذا

ويسفكنيهايفسدمنليهاأنجعلقالواخليفةالأرضنىجاعلإ)نى

أدمومحلمة..النيبتعلمولابهأُعلمتماالاتعلملافالملاتكة..،الدماء

باسمه.ضءكللهوسسالأرضهذهفىشءكلعلمهأى،كلهاالأصماء

)بلبىأخرجنعالىاثهأنخلافلا(ائجَئةَوَزؤجُكَأنتَاضكُنباأذأُؤئتاأ

وزوجكأنتاصكنلآدمقال)خراجهوبعد..عنهاوأبعدهالجنةمنكفرهعند

وقال،ملكاتكونلاالسكنىلأن،الخروجعلىتنبيه(اسْكُنْ)وقوله..الجنة

دخولكان،الجنةفدخوبهما..تنقطعثممدةالىتكونالسكنى:العارفينبعض

عماصرفهماأىأكنهاالثئيْطَانُقأزَئهُتا!دائمةواتامةملكدخوللا،صكنى

المعمية.الىالطاعةمنعليهكانا

تعالى:اللهيقول91الأعرافرةصوىوف

الثئجَرَةَهَذِ؟تَقَرْبَاوَلآشِئتاحَيْثُمِقفَكُلاَالجنةَوَزَؤجُكَأنتَاضكُقأدَأُيَاإ

.أالشيطَانُلَهُتانَوَشوَصق.الطايمِينَمِقنَتكُونَا
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واحدةثعجرةالا..فيهاوالأرزاقالجنةثماركلوزوجهلآدمتعالىاثهأباحلقد

نأالثجؤلهذهأرادنعالىاووولعل..منهاالاقترابمنوحنرهما،عليهماحرمها

اتيانه،والمحظورعملهالممنوعفبفير..الدنيافىعنهنهىمالكلرمزأتكون

مدىوُيعرف..الانسانفىالاختياريمتحنولا،التجربةموضعالإراثةتوضعلا

منهاجعلتعالىفاله..وثمرهاالضجؤهنهنرعيعنيناولا..دللمانهوطاعتهصبؤ

علىالحجةيقيمأنأرادولكنه..أعلمتعالىواثه..وعزمه3أطاعةلاختبارأداة

فأزلهما،لهاللهأمرونسى،الشيطان1Jjصوسةمأدواستمع..أفعالهممنعباثه

إنىفبذتاؤنقذأ:أدمعنتعالىاثهيقولا15طهص!وؤوفى..عنهماالث!يطان

..امحَزمَانةنَجدْؤننمننَىَتبْلمِن31

حمأصارثمطينمنخلقهوبدا،الأرضترابمنأدمتعالىاثهخلقولقد

ذلك،بعدالروحفيهونفختعالىاللهعموا.ثم،كالفخارصلضالأصارثم،مسنونأ

..لهاوتشريفأ،فيهنفخهاالتىللروحتكريمألهبالسجودالملائكةأمرثم

..الجنةفىيخلقولم..الأرضهذهفىخلقانه؟أدمتعالىاثهخلقوأين

اللهرسولأنعنهما-االه-رضعباصابنعنأحمدالإمامماروا.ذلكودليل

:قال-وصلمعليهااله-صلى

فرأهافريةكلصلبهمنفأخرجعرفةيعنىبنعمانأدمظهرمنالميئاقاثهأخذأ

يومتقولواأنشهدنابلىقالوابربكمألست:قائلأكلمهمثمكالذريديهبينونثرهم

.،كافلينهذاعنكنااناالقيامة

هذاعلىالملائكةلهتعالىاللهوأسجد،منهابالقربأوعرفةفىخُلقفأدم

!)نما..وحدهالجنةيدخلفلم..زوجهلهخلقأنبعدالجنةأسكنهثم،الجبل

فىموضعينفىالجتوزوجهأدم)سكانحقيقةوجاءت..معهوزوجهدخلها

.والبقرةالأعرافسورةفى،الكريمالقرأن

منهاوجعل..واحدةنفسمنفكلاهما..أدمجسممنخلقتفحواء)ذن

النبوىالحديثوأخبرنا..الكريمالقرأنبهأخبرناماهذا..اليهاليسكنزوجها
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ولم..ضلعمنخلقتحواءأنفأخبرنا،القضيةهذهفىالعنصيلمنثئأأيضأ

علمجاءحى..أدمجسممنخلقتحواءأنعلىيدلعلسدليلمنهناكيكن

مما،والمرأةالرجلمنكلفىومنماثلةواحدةالوراثيةفالشفؤبالدليلحديثأالوراثة

بدليلأيضأالأحياءعلموجاء..واحدةنفسومن،واحدأسلمنأنهماعلىيدل

الكاثناتفبعض..تمامألهامماهيلةحيةكاثناتجسممنحيةكاهلناتخلقمن

جسمه،منلهزوجأويكؤن..انقساميأتكاثرأتتكاثركالبراميسيومالرقيقة

أزواجأيكؤنالمافىالهيدراوحيوان..شيئأمنهينقصولاضىءكلفىلهمطابقأ

فالحامض..ثيئأجمهمنولاتنقصالتبرعمبطريقثىءكلفىلهمماثلة

نصفهيكملنصفكل..نصينالىينشطرالوراثةعوامليحملالذىالنووى

أدمينقصلا1pضلعمنحواءوخلقالجسمبنمنكلفىكانكماويعود،الآخر

ضيئاَ.جسمهمنينقصولا!أضلاعهمنضلعأ

:-وجل-عزاثهيقول35البقرةسورةوفى

ولقد..،ثناحيثزفَداَمنهاوكلاالخنَةوزوجُكأنتائ!كنْأدمُباوتُلناة

..جسمهمنزوجهاثهخلقثم..أولاًأدماثهخلق..الأرضفىحواءاثهخلق

تعالى:قولهفى918الأعرافسوؤفىالمعاكأبعضمنذلكيكرنوتد

.،اثبهايِن!كنَزَؤجَفامِننهَاؤجَعَلَؤاحِدَ؟نفْسفنخَفقُكمائلإىئؤة

زوجها،منهاوجعل،أدمالراحدهبالنفسالمرادان:المفسرينجمهوروقال

النبرىالحديثوبئن.ْ.اليهاليسكنأدمجسممنحواءتعالىالهفخلق،حواءأى

ضلع.منخلقتأنها

وصلم-عليهاثهصلى-النبىأن-عنهاثهرضى-هريرةألىعنالبخارىوروى

أعلا.الضلعفىثىءأعوجدانضلعمنخلقتالمرأةف!نبالنساءاستوصواأ

.،خيرأبالنساءفاصتوسواأعوجيزللمتركنهوانكصرتهتقيمهذهبتف!ن
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:قال-وسلمعليهالله!لى-اللهرسولأنمسلمروايةوفى

وفيهابهااستمتعتتركتهالانكسرتهاتقيمهاذهبتاذاكالضلعالمرأةأ)ن

.أس

.النواةمنالنخلةتخرجكماأخرجتحواءالتفسيرانفىوقيل

فهىضلعمبلغمنخلقتالمرأةأنالمعنىيكونأنيحتمل:القرطبىوقال

..كالضلع

قالكماتقويمأحسنفىإنساناايخلقأنتدر--عزوجلاللهولكن

.(تقوِيمٍأخسَنِنِىافينسَانخَلَغتانقَذأ:-وجلعز-

الخلقفىوالاعوجاج..معوجخلقفىانبثرنصفتعالىاثهيخلقفكيف

التفسيرالىيتوص!لوالمللحديثالمفسرينأنرأيناوفىTالتقويمحسنمعيتناتض

علىهذاعصرنافىالبلمساعدناولقد..المقصودالمعنىيدركواولم،الصحيح

.النبوىالحديثفىالصحيحالعلمىالمغزىفهم

والاحمايتهمامنولابد،فيهالأعضاء-اهمالإنسانجسمفىوالقلبالرسسان

الأضلاعباعوجاجأبداًالاتتملاوالقلبالرئتينوحماية..الإنسانهلك

كلمنوتحميهاوالقلببالرئتينتحيطيجعلهاالضلوعفاعوجاج..وانحنائها

فىالتقويمحسنمعيتنافىلا،أعوجضلعمنالمرأةخَلْقِفوصف..اتجاه

..عليهاخلقهاللهفطرالتىالفطرةتماممن-الضلوعاعوجاجف!ن..خلقها

صفاتبنفىالمرأةخلقتولو..السليمةالفطرةعلىاستقامتهالضلعفاعوجاج

وما..إليهاالرجلسكنما،والصلابةوالشدةوالقوةالبأسعلىوفطرتهالرجل

تربيةنفسهاهىتحملتولما..وتحنوعليهتكملهأنهاشعروما..بحنانهااستمتع

خَلْقاليهيفتقرالذى،والحنانوالصبرالعطفوجرديستلزمالذىالأمر..الأجيال

فىصلحتمامصشقيمةولوخلقت..الأعوجالضلعمثلمثلهاوالمرأة..الرجال

ولو..شيثأمنهاالجسماستفادوما..مفيدأعملأأدتوما..وظيفةلأىالجسم
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تعالىالهفطرهالتىخلقهفطرةولأنسدنالكسرناهمستقيمأالضلعجعلحاولنا

فطرتهعلىاستقامتههوالضلعفاعوجاجكلهالبدنالضررولأصاب.عليها.

مننغيرأنينبغىوما..وبهائهوجماله!)تقانهالخلقكمالذلكوفى..السليمة

العلسالمغزىرأينافىهذا..شىءكلافسدناوالا..ثبثأوبهائهالخلقكمال

المرأةف!نبالنساءاستو!وا):-وصلمعليهالله!لى-اللارصولسيدناحديثفى

دان،كسرتهتقيمهذهبثف!ن،أعلاهالضلعفىشىءأعوجوا)نضلعمنخلقت

.(خيرأبالنساءفاستو!واأعوجيزللمتركته

!وؤجسمهاخلاياكانتلذلك،أدمجسمخلايامنحواءنعالىاللهخلقولفد

خلايافىالمرجوثةنمسهاهىفيهاالوراثيةوالعوامل..أدمجسملخلايامطابقة

..المراةفىالأنرثةصفاتعنالمسئولةالوراثيةالعواملاستثنينا)ذاأدمج!م

الىأدمصكنحتىحواءالهخلقأنوما..حىمنخلقتلأنهاحواءوسيت

كماوالرحمةالموثةيشهماتعالىاللهوجعل،نفسهمنلأنهااليههىوسكنتحواء

I:2الرومةصورفىتعالىاللهتال

ئوَئةببتكموَنجغلَإئيهَالِتندكئواأزوَاخاانفُكُنمأئِنلَكُمخفقَأقأبَلاِطِوَبقة

..ابَنَفكزونَئثَوملاباتِذَبكلى)نؤرَخنة
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سيِ!صا%ثمالمفميطلن!سوسةث+9!ه!ح!

ذكرهاوجاء..الكريمالقرأنفىلآدمالشيطانوصوصةتصة"جاءت

نأالإسلامأعداءوزعم..التكوينسفرفىالقديمالعهدتراجمنىأيضأ

سورةنىكما..القديمالعهدتراجمعنالقرأننقل-!-محمدأالنبى

وجل:عزاللهتولنى(6-4)الفرقان

فَقَدْأخَزونَقؤئمعَلَنهِوَأعَاتهُاتترَا:اقذالاهَذاانْواكفَزالْدِينوَتَالَأ

ئكزةعَقيهتُملَىفَهِىَاكبَهاَالأولِينَاصَاطِيرُوَقائوا.وَزورأطنمأجَاءُوا

كفُورًاكَانَانهُوالأزضِالمَؤاتنىالئزينلَمُالدًىانزَلَهُتُل.وَاصيلأ

.احِيمأرً

القرآنلذكر،القديمالعهدتراجمعنيزعمونكمانقل-!-الرسولكانولو

الحقمنالقرآنذكرهمابينكبيرأاختلافأنجدولكننا..التراجمتلكذكرتمامثل

التكوينصفرفىذكرماذلكأمثلةومن..أحاديثمنالتراجمتلكذكرتهماوبين

الربُنهىأالتراجمتلكتقول..الشيطانمعلهماحدثوماوحواءأدمقصةعن

،لحواءضركانصبحيةشكلعلىكانالشيطانوان.المعرفةشجرةأكلعنأدم

.،منهافأكلآدمأكوت،الشجرةمنحواءكلتفلما

آدماختبافقدالجنةفىعراياكاناوحواءآدمولأنأأيضآالتكوينسفرفىوذكر

.،الجنةفىماشوهوالربأقدامع!معاعندماوحواء

اللهعلىافتراءأيضأالتكوينسفرفىفذكروأكثراكثروجلعزاللهعلىوتطاولوا

اينآدمياالربفنادىمكانهماالربيعرفولمأ:يأقىماكتبواوضلالاوكفراتعالى

سمعت:آدمفقال؟تختبىءأنتلماذا:الربقال:هناأناأدمفقال3أنت

.(منكفاختبأتعريانلأنىفخشيتصوتك
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ولن..القديمالعهدفىالتكوينسفرفىالمترجمونكتبمالبعضأمثلةهذه

يحتاجلاظاهروجلعزاثهعلىوالتطاولوالافتراءالكذبلأن..ذلكعلىنعلق

تمامامختلفاكانوصدقحقمنالكريمالقرآنماذكرهاننقولولكننا..بيانإلى

الأكاذيب:تلكعن

ذكرلانما..حيةشكلعلىكانالشيطان)نالكريمالقرآنيذكرلم:أولأ

ابليس.

أدموأغوتالثمجرةمنفاكلتلحواءوسوسإبليسأنالقرآنيذكرلم:ئانيأ

معها.فاكل

الذىهوآدمو)ن..لآدموسوصالشيطانأنحدثوالذىيحدثلمذلككل

تعالى:اللهقولفى(121-125)طهسورةفىذلكعننقرأ..ربهعصى

بَبلَى.لاَؤمُفلتالخلْدِشَجرةِعَلَىادُئكَهَلْأدَنمبَاقالَالشنطَانُالَبهِفَوَصْوَسَإ

أدَمُوعَضانجَئةِؤرَقِينعَلَيْهِمَايَخْصِفَانِوَطَفِقَاسَؤءَاتُهُماَلَهُمَافَبَدَتْمِنْهَافَكَلَ

.،وَهَدَىعَلَيْهِنَتَابَرَْلهُاجْتَبَاهُثُئم.فَغَوَىرَئهُ

أكلتوماأولألآدموسوسالشيطانان:طهسورةفىالكريمةالآياتمننفهم

تعالىاللهقالكما،منهايأكلآدمرأتأنبعدالا،المحرمةالشجرةمنحواء

العصيانفيقع..زوجهايفعلماتفعلامرأةأىشأنذلكفىشأنها(مِنْهآفَآكَلاَ)

ثُمً.قنَوَىزئهُأدَمُوَعَصَة:تعالىاللهقالكماحواءعلىوليسآدمعلىأولأ

.9وَهَذىعَلَبهِنَنَابَرَد"اخبَا.

كاناالجنةفىوحواءآدمأنالتوراةتراجمفىالتكوينسفرفىذكر:ثالثأ

كانابل..عرايايكونالموزوجهفأدمبالحقحدثناالكريمالقرآنولكن..عرايا

صورةفىتعالىاللهويقول..المحرمةالشجرةمنيأكلاأنقبلملابسيلبسان

:(26)الأعراف

ذَلِكَالئقْوَىولِبآسُوَرِيشأشوْءَانِكُنميُوَارِىلِبَاشاعَلَيكُمْانزَلنَاتَدْةأذمَيَاصَشأ
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أخْرجَكَمَاالثيْطانيَفْتِنَنًكُمُلَاأدَمَبَابَنِى.يَذكًرُونَلَعَئهُمْاللهأياَتِينْذَلِد،خَيْز

.،سَوءَانِهِماَلِيُريَفمَالِبَاسَهُمَاكتهُمَابنزعُائجْنةِمن؟لوَيكم

حيةشكلعلىكانالذىوالشيطانحواءقصةعنالتوراةتراجمتتحدث:رابعأ

علىبل..تمامآمختلفةالحقيقةولكن..منهاآدمفأكل..ربهافعصتفأغواها

.(122-115)طهفب!ررةفىالحقفقرأ..التوراةتراجمماذكرتعكس

اذْقُلناللمَلأئِكَةِودمَِمنتَنلُفنَسِىَودَمْنَجدْلَهُعَزْمَا.أالىعَهذنَاولثدأ

وَلِزَوْجِكَلَكعَدُوهذاانأدمُكافقلئا:آ!صَإبليقاِلآنَسَجَدُوالآدمَاسجُذوا

نِيهَأتَظْمَألَاتَفرى.وأنكؤلآفِيهَانَجُوعَأَلألَكَاِن.نَتشقَىالْجَنةِمنيُخْيرجَنكُمَافلا

.أتَضحَىوَلاَ

عزملهيكنلموأنهنسيانهوعن..وحدهادمعصهانعنالكريمةالآياتتتحدث

ذلك.فىلزوجهذكريأتمول

وَيزوْجِكَنكَعَذوهَذَاانأذئميَافَقُلْنَاأ:تعالىاللهيقول:خامسأ

فىوالضمير..وحدهلآدمكاناللهفتحذير.9تشكَلالجنةيقنَلَائخْرتجنكُماَ

ف!ن،الجنةمنوزوجهآدمخرجف!ذا..وحدهآدمعلىيود(فتشقى)تعالىتوله

تحديدمع(فتشقى):تعالئاللارقال..وحدهآدمينتظرالجنةخارجالشقاء

منهسعىأىبدونالجنةلىلهتعالىاللهكفلهاالتىالأساسيةالأربعةالحياةمطالب

قال..والشقاءمنهالجهدذلكدونولكن،الدنيافىلهوفرهاولكه،.لها

فذكر!تَضْحَىوَ!فِيهاَتَظْمالَاوَانكَ.تَعْرَىوَلاَلِيهاَتَخوعَا!تكَان!:تعالى

والسكن.والشرابوالكساءالطعامالإنسانلحياةالأساسيةالأربعةالمطالب

ولأسرتهلهالحياةمطالبعلىالحصولفىالسعىمسزلبةبأدمأناطثمالىفالثه

بعدهما.منفريتهمافىالأمروكذلك..منهاحواءوأعفى..الدنيافى

دوران؟كلهاالمسئوليةآدمحملوقدالآنإلىالخليقةبدءمنذالمرأةهودوروما

وعليها..الأرضهذهعلىالحياةواستمرارالنوعاستمرار)نه..جليلدورالمرأة

واضفاء..الأجيالتربيةمسئولية)نها..الرجلمسئوليةمنأهميةكبرمسثوليةتقع
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والزوجالأخت)نها..جمعاءالبشريةعلىوالرحمةوالمودةوالحبالسكينة

..كبيرتقديرووالديهاوزوجهاأبناثهاشدولها،وأخيرأأولأالأموهى..والأبنة

-!-التبىأنأحمدوالإمامماجهابنأخرجفقد..أعظممكانةخالقهاعندولها

السننىمعاويةبنطلحةعنالطبرانىوروى،(الأمهاتأقدامتح!الجنة):قال

فىالجهاذأريد:اللهيارسوذفقلت--!الهرسولأئيت:قالعنهاللهرضى

..الجنةفثمرجلهاالزم:-!-قالنعمقلت..؟حيةامك:تال..الهصبيل

رواهآخرنبوىوحديثالنبوىالحديثهذابينتعارضاالناسبعضوظن

فرأيتالجنةعلىاطلعت):قال-ي-النبىأنحصينبنعمرانعنالبخارى

الأمريكونفكيف(النساء(هلهاأكثرفرأيتالنارعلىوأطلعت..الفقراءأهلهاأكثر

؟الأمهاتأتدابمتحتوالجنةكذلك

فذلكالنساءمنالناراهلاكثركالىف!ذا..الشريفينالحديثينبينتعارضلا)نه

"الحسابيومبربهالعبدعلاقةهىوتلك..ونعالىتباركربهمعندهوحسابهم

العبدعلاقةهىفتلك..الأمهاتأقدامتحتللإثسانالجنةجعلتعالىاللهولكن

عنتماماتختلفعلاقةوهى..الحياةهذهبانتهاءتنتهى..الدنياالحياةفىبالعبد

..اذنالشريفينالحديثينبينتعارضفلا..الآخرةالحياةفىبربهالعبدعلاقة

يجعلولم،صلةالجنةمعلآدميجعللمالأرضالىوحواءآدماللهأهبطوعندما

وعوض.أمهاتهمشخصفىحواءطريقعنالا،صلةالجنةمعذريتهمنللرجال

وبينبينهنفجعل..آدمارتكبهخطأبسببالجنةمنحرمانهنعنوبناتهاحواء

لهنالذلجناحوخفضهمأبنائهنقبلمنبهنالرفقوجعلاتصالاالدنيافىالجنة

..ورضوانهاللهمغفرةالىوسبيلا،الجةالىجميعاللناسطريقا،الرحمةمن

..مشكورأاللهعندسعيأ..واسعادتهارضاهاإلىزوجهاسعىتعالىاللهوجعل

.(خيرأبالنساءفاستوصوا)قالالذى-!-اللهلرصولوطاعة
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ل!!فف!ن!جهاَدءفي!االلهأسحنالنىالجنة!الم!ا

وجل:عزاللهقال(35)البقرةسورةىف

تَقْرَبَاوَلَاشِئمَاحَيْثُرَكَدأمِنْهَاوَكُلاَالْجَنًةَوَزَوْجُكَأنتَاسْكُنْأذمُيَاوَفلْنَا)

.!الطالِمِينَمِنَفَتَكُونَاالشجَرَةَهَذِهِ

هذهعلىمثلهخلقتفهى..الجنة.دخولقبلآدمجسممنحواءخلقتوقد

هىوما..فيهاوأسكنهماالجنةتعالىاللهأدخلهماحتىمعآخلقاأنوما..الأرض

كانت؟وأين.؟فيهاوحواءآدماللهاسكنالتىالجنة

وصفها..كثيرةجناتالدنياالحياةهذهبعدالصالحينلعبادهتعالىاللهأعدلقد

فىليستإذنفهى!والأرضالسمواتكعرضعرضها،:عنهافقالتعالىالله

اللهيعلمهاأخرىملكوتاتاوآخرملكوتولكنها..والأرضالسماواتهذه

وجنة..الفردوسوجنة..عدنجناتمنها..أنواعوالجنات..تعالى

..الأنهارتحتهامنتجرىالتىوالجنة..العاليةوالجنة..المأوى

وزوجه؟آدمفيهاإليهاأسكنالتىالجنةهىوما

وبزوجهبهنعالىاللهصعدفهل..ذلكفىشكلاالأرضعلىوزوجهخلقإنه

جناته؟إحدىوأسكنهالسماءفى

آخرونوقال..الأرضفىكانتإنهابعضهمفقال..ذلكفىالعلماءاختلف

منخلقفآدم..الأرضفىكانتأنهاونرجح..الجنةملكوتفىكانتإنها

إلىبهماصعداللهأننبوىحديثأوقرآنيةآيةتذكرولم..الأرضهذهتراب

.السماء

rA)البقرةسورةوفى:أولأ - rt)وجل:عزاللهيقول

عَدَؤلِبَعْضٍبَعْضُكُمْاهْبِطُواوَقُلْنَافِيهِمِفَاكَانَافَأخْرَجَهُمَاعَنْهَاالشَيْطَانُفَأزَئَهُمَا!
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إئهُعَلَيْهِفَتَابَكَلِمَابزَئهِمِنآدَمُفَتَلَقًى.حِينٍإِلَلىوَمَتَاعٌمُسْتَقَرالأرْضِفِىوَلَكُمِْ

هُدَاىَتَغَفَمَنهُدًىئئىتِيَئكُميَا4فَإِفَاجَمِيعًامِنْهَااهْبِطُوافلْنَا.حِيمُالرًالتَؤَابُهُوَ

.!يَحْزَنُونَهُمْوَلاَعَلَيْهِمْفَلاَخَوْفٌ

فىجنةأنهاعلىيدل!جَمِيعًامِنْهَااهْبِطُوا)تعالىقوله:المفسرينبعضقال

تلكأنعلىيدللاتعالىقوله-الرأىهذانرجحونحن-آخرونوقال،السماء

انتقل""أو"اتجه1بمعنىاللغةفىأهبط9الفعللأن..السماءفىكانتالجة

فإنمصرإلىانتقلواأى!سَألْئمْمَّالَكُبمفَإنمِصرآاهْبِطُوا):تعالىاللهقالكما

إلىانتقلاى!مِئابِسلاَماهْبِطْيَانوحُقِيلَ!:تعالىوقوله.سألتممافيهامصر

.الأرضفىآخرم!ان

يأكلاألاوحواءآدمكففوالله..تكليفدارليستالموعودةالخلدجنة:ثانيآ

..الأرضفىكانتالجنةتلكأنعلىيدلوذلك،الشجرةمن

شجرةعلىادلكهلألأدمإبليسقالما،الخلدجنةهىكانتلو:ثالثاْ

وملكالخلدجنةفىوهو..الخلذشجرةعلىيدلهفكيف!يبلىلاوملكالخلد

فىتكونفيهاخلدلاالتىوالجنة..فيهاخُلدلاجنةفىكانانهفلابد.؟يبلىلا

و..الأرض

ال!قالكما..منهايخرجلايدخلهامنالاَخرةالدارفىالموعودةالجنة:رابعا

الخلودجعلتعالىوالله،بِمُخْرجِينَمِنْهَاهُمْوَمَا)(4ْ8)الحجرسورةفىتعالى

نأفلابد..الجنةمنآدمأخرجبينما!ابداًفِيهَاخَالِدِينَ)فقالالجةلأصحاب

.الأرضفىكانتمنهاوأخرجهفيهاآدمأسكنالتىالجنة

وسوسما،الخلدجنةوزوجهآدمفيهااللهأسكنالتىالجنةكانتلو:خامسآ

فيهالهمكانولا..أبدآالجنةبدخوللهيسمحلافالشيطان..لآدمفيهاالشيطان

أهلإنمةإتابرقالفقد.،الخلدجنةكانتإنهاتقولمنالآراءمنوهناك.قط
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زلكفىواعتمدوا..آدممنهااللهأهبطالتىهىالخلدجنةأنعلىمجمعونالشة

دليلين:على

تِلذعالأرضفيبستاناكانتولو..عليهاالتعريفأداةلدخول:الأول

الْثَاسْكن):قالالتعريفبأداةمعرفةذكرهاالعظيمالقرآنولكن..نكرة

جمنةوزوحكأنخااسمكنوتاللنكرهاالأرضفىكانتولو!الْجَنةوَزَوْخكَ

ولفد..الفناءدار!أنهيعلموهوالخلدشجرةيطلبأنلآدميمكنلا:الثانى

لمانهاعلىذلكفدل..كنهاالأيىماءاللَهعلمهوقد..عقلاالخلقأرجحآدمكان

..الأرضفىتكن

..السماءفىأوالأرضفىفيهاوزوجهاآدماللهأسكنالتىالجنةكانتوسواء

فىوذلك..القيامةيوموإلى..ولذريتهماليمامنهالابدتجربةكانتفلقد

الدنيا،الحياةفىوالشرالخيروبين..والث!يطانالإنسانبيناليوميةالمعركة

علىوانتصاره..الشرعلىبانتصارهعليهيعودفيماعقلهالإنسانفيستفمل

اللهقالكماالدنياالحياةهذهفىأعدائهأكبرالثيطانأنجيدأوليتذكر..الثميطان

عَدُؤلَكُ!مْوَفئم،ونِىمِبنأوْلِيَاهَوَذزيتَهُأفَمَئًخِذونَهُ):الكهفسورةفىلناتعالى

.!بَدَلَالِلظًالِمينَبِض

تعالى:قولهفى(27)الأعرافسورةفىتعالىاللهوحذرنا

لِبَاسَهُمَاعَنْهُمَايَخزِعُالْجَنَّةِفَنَأبَوَيْكُمأخْرَجَكَمَاالشيْطَانُيَفْتنَنًكُمُلاَآدَمَيَابَنِى!

أوْلِبَاءَالثئهَاطِينَجَعَلْنَاإتَاتَرَوْنَهُمْلَاحَيْثُمِنْوَقَبِيلُةهُوَيَرَاكُمْإنهُسَوْءَاتِهِمَالِيُرِيَهُمَا

.!يُؤْمِنُوقَلَالِفذِينَ

،الشيطانمعالجنةفىلهماحدثوما،وزوجهآدمقصةتعالىاللهأجملولقد

تعالى:قولهفى03rv-البقرةسورةفىآياتأربعفى

كسِدُمَننِيهَاأتَجْعَلُقَالُواخَلِيفهالأرْضِفِىجَاعِلإنىلِلْمَلاَثِكَهرَئكَقَالَوَإِذْ)

تَعْلَمُونَ+لاَمَاأعْلَمُإنىقَالَلَكَوَنُقَدًسُبِحَمْدِكَئسَغوَنَحْنُالذمَاءَوَيَسْفِكُفِيهَا
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كُنتُمْإِنهَؤُلاءِبِأسْمَاءأنبِئُونِىفَقَالَالْمَلاَئِكَةِعَلَىعَرَضَهُمْثُئَمكُفَهَاالأسْمَاءَآدَمَوَعَفَمَ

آدَمُيَاقَالَ.الْحَكِيمُالْعَلِبمُأنتإِئكَعَفَمْتَنَامَاإِلأًلَنَاعِلْمَلاَشبْحَانَكَقَائوا.صَادِقِينَ

ال!فَوَاتِكَيْبَأعْلَمُإئىئَكُمأقُلألَمْقَالَبا"سْمَائِهِمْأنبَأهُمفَلَفَابِأسْمَاثِهِمْأنبِئْهُم

لآِدَمَاسْجُدُوالِلْمَلَائِكَةِقلْنَاوَإذْ.تَكْتُفونَكُنئمْوَمَاتُبْدُونَمَاوَأعْلَمُوَالأرْضِ

أنتَاسْكُنْأدَمُيَاوَقُلْنَا.الْكَافِرِينَمِنَوَكَانَوَاسْتَكْبَرَأبَىإِبْلِيسَإلأَفَسَجَدُوا

مِنَفَتَكُونَاالثجَرَةَهَذهِوَلَاتَقْرَبَاشِئْتُمَاحَيْثُرَغَذامِنْهَاوَكُلاَالْجَنَّةَوَزَوْجُكَ

بَعْضُكُمْاهْبِطُواوَقُلْنَافِيهِكَانَامِمَّافَأخْرَجَهُماعَنْهَاالشَيْطَانُنَأزَئَهُما.الطالِمِينَ

أدمُمِنزَئهِكَلِمَاتٍفَتَلَقى.حينٍإلَىوَمَتَاغمُسْتَقَرالأرْضِفِىوَلَكُمْعَدُؤلِبَعْض

.!الزَحِيمُالتًؤَابُهُوَإِئةعَلَيْهِفَتَابَ

هذهفىخليفةاللهجعلهوكيف..الإنسانخلقبدايةفىحدثماهذا

أمروكيف..الملائكةعلىعرضهمثمكلهاالأسماءعلمهوكيف..الأرض

إبليورفضجميعافسجدوا،فيهالروحنفخبعدلاَدمبالسجودالملائكة

عنهماالشيطالطأرْلهماوكيف..الجنةوزوجهآدماللهأدخلوكيف..السجود

للمعركةوالأكبرالأولوالدرس..الأولىالبشريةقصة)نها.فيهكانامماوأخرجهما

الإنسانمادامدائبةدائمةمعركةوهى..والشيطانالإنسانبين..والشرالخيربين

بينهماحدثوماوزوجهآدمخلققصةفىونلاحظ،الأرضهكهجملىوالشبطان

ماوبينالقديمالعهدتراجمفىوردمابينالكبيرالاختلافنلاحظ،الشيطانوبين

النبى0أنالإسلامأعداءزعمولقد،،الشريفالنبوىوالحديثالكريمبالقرآنجاء

الفرقانسورةفىجاءكما،الأولينوأساطرِ،السابقةالكتبتراجمعننقل-مج!ه-

وجل.عزاللهقولفى-46

جَاءُوافَقَدْأخَرُونَقَوْمُعَلَيْهِوَأعَانَةالْتَرَاهُإفْكٌإلًاهَذَاإنْكَفَرواائَذِينَوَقَالَ!

أنزَلَةقُلْ.وَأصِيلاًبُكْرَةًعَلَيْهِتُمْلَىفَهِىَاكْتَتَبَهَالِينَالأوًأسَاطِيروَتَالُوا.وَزُورًاظُلْمًا

.!حِيمًارًغَفُورًاكَانَإئةوَالأرْضِالسًمَوَاتِفِىال!زَيَعْلَمُائَذِكط

الكتبترأجمفىكتبعماوزوراظلمايزعمونكمانقل-ع!ه-الرسولكانولو
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ولكننا..والأساطيرالتراجمتلكذكرتماالنبوىوالحديثالقرآنلذكر،السابقة

..مثلاوحواءآدمخلققصةفىكما،بينهماكبيرأا.حتلافآنجد

هذهمثلفىيكتبونالذ!والمفكرينللكتابنوجهها،منهالابدكلمةوهنا

وكفالأخرىالعقائدعلىاليجومالإسلامىالفكرمنهجمنليسإنه:الأمور

نأالصحيحالإسلامىالتصرفمنوليس..وتراجمهاكتبهافىذكرماأخطاء

الاستماععننُعرضأنأو..ويقولونيعتقدونفيماالأخرىالعقائدأهلنكذب

يختصفيماإلا-الكتابأهلمعنتحدثأنعلمنا--يد،فالرسول..إليهم

القرآنعنهسكتفيما-نكذبهمولانصدقهملاولكن-والأحكامبالثمرعيات

والسنة.

اللهرضىمسعودبناللهعبدعنوالترمذىأحمدوالإمامومسلمالبخارىوروى

اللهأننجدإنايامحمد:وقال-!س!-اللهرسولإلىجاءاليهوداحبارمنحبرآأنعنه

والثرئوالماءأصبععلىوالثجرأصبععلىوالأرضيناصبععلىالسماواتيجعل

مج!ه--اللهرسولفضحك..الملكأنافيقولأصبععلىالخلقوسائرأصبععلى

ولكنه..لهتكذيبهأعلنولا،إليهالاستماععنيعرضفلم،نواجذهبدتحتى

والثرىوالماءالشجرلأن،مخطئاكانالحبرأنمع..نواجذهبدتحتىضحك

نفمعلىوالثرىوالماءفالثجرأصبععلىالأرضينكانتفإذا،الأرضينعلىكله

اللةرسوليكذبهلمذلكومع..مختلفةأصابععلىمنهاكلولي!..الأصبع

الزمرسورةفىوجلعزاللهقولوقرأبالحقنطقولكنه،وجههفىوتبسم--يك!

(67):

مَطْوِيًاتوَالنَمَؤاتالْقِيَامَةِيَوْمَقَبْضَئهُجَمِيعًاوالأرْض5ُِتَدْرِحَقالفَهَواقَدَرُوَمَا)

معتقداتنسفهألاعلمنا--لمج!-فالرسول.!يُشْرِكُونَعَئاوَتَعَالَىسُبْحَانَهُبِيَمِينهِ

المنهجمنليسفهذا..معتقداتهمخطأإثباتنحاولوألا،الكتابأهل

تُجَادِئواوَلاَ)الكتابأهلعنوجلعزاللهقولهناونذكر..الصحيحالإسلامى

.!أحْسَنُهِىَبِائتِىإلأَالْكِتَابِأهْلَ
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..ليهجميعاوأودعهم..أدمخلقيومجميعاالبثرتعالىاللهخلق

أنفسهمعلىوأشهدهمكالدريدبهبينتعالىاللهنثرهمبعرفةالميثاقويوم

هذاعنكنااناال!بامةبومنقولواأنضهدنابلىفالوا؟بربكمألستنائلا

غافلين.

..الدنياالحياةالىفيهيخرجأجلا)نسانلكلتعالىاللهوجعل..

فى.وجلعزاللهتالكماونسبخلقتعالىفالله،لهقدرهماوامأبمن

.54الفرفانصورة

."تَدِيرأرَثكؤكَانَوَصِهْرأنَسَثافجَغلَهُبَشراًانمَاءِينَخَلَقَائذِىوَهُوَة

مناشتقت،صهر"وكلمة..البشربينقربىكلرباطفهماوصهرانسبافجعله

فسميت..صاحبهخالطتدالصهرينمنواحدفكل..خلطهأىالشىءصهر

..بهاالناسلاختلاط،صهراًالمناكح

ينتسبفلاالآخرةالخياةفىأما..الدنياالحياةفىالاللأنسانالنسبيكونولا

وجل:عزاللهقولفى101المؤمنونسورةفىكما..لأحدالإنسان

.أيتسَاءَلُونَوَلأيَؤمَئِل!بَينَهُنمأن!ابَفَلآالضوليفِىنُفِخلَإذَاأ

..آخرحديثلهموضوعوهذا

؟..أمهبطنفىخلقكيفيفكروهو..الأرضهذهعلىالإنسانخلقومنذ

بطنفىالإنسانوخلْقُ..ويبحثيدرسوظل..وقروناقروناذلكفىيفكروظل

فىهو،العلممنفرعفهو..كذلكالأمرداموما..التجريبىللعلميخضعأمه

..والدراسةالبحثفىالإنسانىالفكرمجال
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خلقموضوعفىالعلممنثىءالىتوصل)ذاالعلماءمنعالماىأنالا

بالقرآنماجاءوافق)ذاالاصحيحاعلمهيكونلن-أخرموضوعأىفىأو-الأجنة

تعالىاللهوحىأنهماذلك..صحيحايكونفلاخالفهما)ذاأما،النبوىوالحديث

بهاآمنالعلميةالنظرياتمنوكم..بخلقهأعلموهو..الإنسانخلقالذى

والحديثالقرآنفىالالهىالوحىبهماجاءوخالفت،طويلةقروناالعلماء

تكنلمالنظرياتتلكأنفيهالإنساناكتشفالذىذلكبعدالزمنوجاء..النبوى

هووكان..الصحيحهوكانالنبوىوالحديثالقرآنوافقماوان.09صحيحة

..الحق

منقبلهوماالقرأننزولعصرفىللعلماءمعروفاالأرحاممافىعلميكنولم

الصحيح،العلمإدراكعنقاصراًالإنسانعلموظل..صحيحةمعرفةالعصور

تلكفىالإنسانيعلمماقصارىوكان..قرونبعشرةالقرآننزولبعدحتى

ماءيصلها..حيضدمنقطةمنأمهرحمفىيخلقالجنين)ن،الطويلةالعصور

بنقطةالرجلماءيختلطانفما..الحياةسزيحملأنهاعتقدواالذى..الرجل

..حيأفجنينأنطفةوتصير،الحياةفيهاتدبحتى،الدم

العلماءوظل..م.قالثالثالقرنفىعاشالذىأرسطونظريةهنهوكانت

بعضالعلماءيكتثمففلم.الزمانمنقرناعشرينالنظريةهذه!حةفىيعتقدون

عشرالسابعالقرنبعد-الاصحيحعلمىأساسعلى-الأجنةعنالعلميةالحقائق

العلميةالحقائقبعضاكتشافالىالعلماءيتوضللمولماذا..الميلاثى

عنالعلميةالحقائقمعظملأنذلك..؟التاريخذلكقبلالأجنةعنالصحيحة

سبيلمنيكنفلم..بالميكروسكوبالاتعرفولاالمجردةبالعينترىلاالأجنة

.الميكروسكوباختراعبعدعشرالسابعالقرنبعدالامعرفتهاالى

جهلهمفىالعذرعرالسابعالقرنعلىالسابقةالعصورفىللعلماءكانلذلك

تزيدولا..علميةافتراضاتمجردأفكارهمكانتلذلك..الأجنةعلمبحقائق

القرآننزلالأرحامفىماعلمبحقائقالتامالجهلذلكوسطوفى..شيئاذلكعلى
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..النبوىبالحديثوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعلىالوحىونزل،الكريم

فىالأجنةتكؤنعنالكليةالحقائقكل،النبوىوالحديثالقرآنفىوجاء

الآياتبعضوذكرت..وتويتهاخلقهافىالكبرىوالأسرار،الأرحام

كثرلأن..الأجنةخلقفىأيضاالتفاصيلمنالكثيرالنبويةوالأحاديث..القرآنية

التفاصيلمنالكثيرالالهىالوحىفىجاءلذلك..هونفسهخلقالإنسانمايهم

..الموضوعهذافىالعلمية

لرسولهاللهمنوحياليسالنبوىالحديثولوكان..بضرعندمنالقرآنولوكان

فىالنبوىوالحديثالقرآنمنكلفىالحديثلجاء،الدينأعداءيزعمكما

وافتراضاتأفكارمنالعصورتلكفىيعتقدونالناسكانبما،الأجنةخلقموضوع

الوحىيرفضأنأما..تمامامخطئةكانتأنهاهذاعصرنافىالعلمأثبت،وظنون

والتىالثابتةالعلميةالحقائقويذكر..والظنونالأخطاءهذهكلوالسنةالقرأنفى

منقرناعربخمسةالقرآننزولبعدهذاعصرنافىالامنهابعضاالعلميكث!فلم

إنسانكليضعذلكف!ن..قرونثلاثةمنبأكثرالميكروسكوباختراعوبعدالزمان

القرآنهذامنزلهو،الإنسانوخالقالأجنةخالقأنوهى،فيهالاشكحقيقةأمام

الاتعرتلاالأجنةحقائقكانتولما.وسلمعليهاللهصلىمحمدرسولهعلى

السابعالقرنبعدالاصحيحكعلميبتداىءلمالأجنةعلمف!ن..بالميكروسكوب

هذاعصرناوفى..الأجنةخلقأصراربعضثيئاشيئاالعلماءواكتص!فت..عر

منالمزيدعلىالتعرتعلىصاعدتهمالتىالعلميةالآلاتمنالكثيرالعلماءاخترع

الأشعةبواسطةباعينهمالأرحامفىالأجنةمشاهدةالعلماءفاستطاع،العلمحقائق

عظيماتقدماتقدمهذاعصرنافىالوراثةعلم)نبل،الرحمومنظأروالسونار

بعدأنشأمذكرأالجنينكان)ن،اليقينوجهعلىيعلمواأنالوراثةعلماءواستطاع

فيشخصون،الحقائقمنذلكمنكثرويعرفونبل،الجنينخلايامنخليةفحص

مريضاأمسليماكانانويعلمون..بهامصاباالجنينكاناذاالوراثيةالأمراضأحد

فوق)يماناالمؤمنينالعلماءالعلمىالتقدمزادولقد..امهرحمفىلايزالوهو
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يعلمالآنصارالإنسانانبعضهمقالحتىغرور%المؤمنينغيروزاد..للمانهم

انهم..العجبيدعوالىمماأكئرالسخريةيدعوإلىقولوهذا..الأرحامفىما

ونحن)يقولونوكأنهم(الأرْحَامِفِىمَاوَيعْفمُأتعالىاللهقوليتحدواأنيريدون

:وضالجاهلذلكيقولمنان(الأرحامفىمانعلمأيضا

علم)نعلىتدلوالتىالأجنةعلمفىالعلميةالحقائقيجهللأنه،جاهل

يصلواأنماالعلماءوأن..مذكورأشيئايعدلاتعالىاللهعلمبجانبفيهاالإنسان

مازالواالنهايةفىأنفسهميجدوا.حتى،فيهاالبحثفىويمعنوامنهاحقيقةأىالى

..فيهاالعلمشاطىءعلى

.الضلالالاالحقبعدل!شىلأنه:وضال

وجل:عزاللهيقول34لقمانسورةفى

مَاذانَفْسَتَذرىؤمَاالأزحَام:فِىمَاوَيَنلَمُانقنثَؤيُنَزذالاعَةِمحفئمعِنذةاللًةإنة

.(خييزكبيئماللْةإنتئوتُأزضيأئنَفْ!قتَذر!ؤقاقداًتكْببُ

وَتاال!سَواتِفِىمَاوَينتمُ!تعالىكقوله،الأزخامفِىتاوَينقئمأنعالىقوله

أحدأيُطلعلماللهأنعلىتدلوجلعزاللهقولفىقرينةنجدولا(الأرْضفب

حكمفىكلهلي!الأرحاممافىفعلم..خلقهأسراربعضعلىخلقهمن

وجلعزاللهفقول..فيهالعلمبعضعلىخلقهتعالىاللهأطلعوقد..الغيب

ومحيطكاملشاملعلمهوالذىتعالىاللهعلمالىيثير(الأزحَاميخىمَاؤيغقنم)

وتفصيلا.شىءجملةبكل

علمهمنبثىءيحيطونولاأتعالىقولهفىفنجدهفيهالإنسانعلممجالأما

.(ثاءبماالا

انهُلَهُنميتَبَئيئخئىأنفُيهنمؤنِىالآقاقِيخىأيلأِشَاصَنُبريهنمةتعالىقولهوفى

.9نَنَنرِلُوتفا7بلإبسَبُبربكُنمبفهِانحَندُوَفُلةنعالىنولهوفى،انحَق
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ء،!ا!ولاأسا؟6!مور
حمهـئمض

نزولعصرنىممرولاالنطفةخلقوسر..الأرحامنىمامحلميكنلم

منثيئاالعلماءيكتشفولم..كذلكبقرونوبعد.بقرونوقبلهال!رأن

القرنوبدايةالماضالقرنمنابتداءالاالأجنةعلمنىالعلمحقائق

..العلميةالحقائقمنالجديديكتشفالملمومازال..الحالى

الأفكارتلكومن..تمامامخطئةالأجنةخلقعنالإغريقفلاسفةأفكاروكانت

حتىالرحمفىالحيضمندمنقطةالىيصلأنوما،الدممنيأتىالرجلمنىأن

ساكنالإنسانجسمفىالدمانواعتقدوا..حىجنينوبخلقالحياةفيهاتدب

الثانىالقرنفىالنفيسابنالعربىالطبيبظهرأنالىالدمويةالأوعيةفىيتحركلا

بعدهوجاء..والرئتينالقلب0بينالصغرىالدمويةالدورةواكتشف،الميلادىعشر

الدمويةالدورةواكتشف،عرالسابعالقرنفىهارفىوليمالبريطانىالعالم

وش!عيناثنتينمنمكوناوكان،1628سنةالدمويةالدورةعنكتابهونشر.الكبرى

أنحاءالىالشرايينالىالدميضخالقلبأنوكيفالدمويةالدورةشرحوفيهصفحة

..الأوردةطريقعنالقلبالىالدمويعودالجسم

العلموتناسواهارْفىوليمالىالدمولةالدورةاكتشاتالفربعلماءنبو

وبعد..قرونبخمسةهارفىقبلالصغرىالدورةاكتشفالذىالنفيسابنالعرى

الرجلمنىأنالعلماءتأكد،عشرالسابعالقرنفىالكبرىالدمويةالدورةاكتشاف

الغددمنيأتىولكنه..تجبلمنالإغريقعلماءاعتقدكمامباشرةالدممنلايأكأ

مدمنينشألاالجنينأنالعلماءاكتشفكذلك..الرجلجسمفىالتاسلية

شبذلك،الأبمنمنوىبحيوان،الأممنبويضةتلقيحمنينثأولكنه،الحيض

.الأمرحمفىوتكبرماتنموسرعانالتىالنطفةتثأ
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وطيرحيوانمن،الخيةالكائناتمننوعكلفىالجنينتكونانالعلماءولاحظ

فىالخلقنظاموحدةعلىيدلمما..المحكمالظامبنفسكلها،ونباتوحشرة

..تعالىالخالقوحدانيةعلىواضحادليلايقومالذىالوجودهذا

الناحيةمنخلاياأنصافولكنها..حيواناتليستالمنويةوالحيوانات

بحيثخلقهاتعالىالخالقصمم..خاصنوعمنبشريةخلايافهى،الوراثية

أحدتشبهخليةفهى..نسبياطويل*يلبواسطةمكانالىمكانمنتتحوك

رأسوله..،المنوىالحيوان)اسمقديماعليهاأطلقواهناومن،الحيوانات

والذيلالراسبواسطةويتحرك..طويلوذيلقصيروعنق،الثكلكمثرىمستطيل

يزيدلافرأسه،جداالحجمدقيقالمنوىوالحيوان..جدانشطةحركة..معأ

المللىمنالمليونمن04علىيزيدلاوذيلهمترالمللىمنالمليونمن4على

،الميكروسكوباختراعقبلورويتهاكتثمافهالمستحيلمنكانلذلك..متر

كانهنامن..القرنهذامطلعفىالقويةالميكروع!كوياتالىاختراعةوتطور

فيهأثرلاصائلالرجلمنىأن،المخطىءواعتقادهمالقدامىالعلماءجهل

..الحياةيمنحغامضأسرأفيهولكن..لحياة

كل..خاصةحويصلاتمنالميضفىتتكونألبويضاتف!ن،الأنثىفىأما

..المبيضسطحالىتصلحتىتنضجأنوما..بويضةوبداخلهاتنموحويصلة

البريتونى،التجويفإلىمحددةمواعيدفىالبويضةمنهاوتخرجالحويصلةوتنفجر

ريجنييريدعىعالمالبويضةاكثصمناولوكان..الرحمقناتىأحدفتتقبلها

حويصلاتعلىاسمهوأطلق..عشرالسابعالقرنفىوذلك،جرافدى

Graffian:المبيض Follicles..علىقطرهايزيدلاالشكلكرويةوالبويضة

علىوتحتوى..المنوىالحيوانمنجداكثيرأأكبرفهىمترالمللىمن001/1

الخلأيافىالاختزالىالانقسامبسببوذلكالكروموسوماتأوالصبغياتعددنصف

فىوالبوضيةالرجلفىالمنوىالحيوانمنكلاجعلانشأنهامنوالتى،التناسلية

وباتحاد..!الأثاج)العلماءوش!ميها،الوراثيةالناحيةمنخلاياانصاتالمرأة
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..عثرالثامنالقرنقبلقطمعروفاذلكيكنولم..الأولىالنطفةتتكونالأمثاج

قبل،بالميكروسكوبالاتعرفلاالتىالحقيقةهذهذكرالكريمالقرآنولكن

الإنسانسورةفىوذلك،الزمانمنقرناعشرأحدمنبأكثرالميكروسكوباختراع

وجل:عزاللهقولفى"2"

هذهنزلت،بَصيراًسَمِعيأقجَتلْنَا.نَبْتَييهِأمْثَاجنطْفَ!مِنالإنسَانَخَلَقْنَاإنا"

منيخلقالجنينأنفيهالاعتقادكانزمنفى..الإنسانعلمتتحدىالكريمةالآية

الإنسانيعلمأنقبل،خلقهبحقيقةللأنسانتعلنكريمةآية)نها..حيضدمنقطة

يقصالإنسانسورةأولوفى..عامومائتىألفمنبأكثر،عنهاصحيحاشيئا

وجل:عزاللهقولفىوذلثثلاثآياتفىكلهاالإنسانقصةعليناالكريمالقرآن

تتبعهامرحلةهذه(مَذْكُورأشَيئأيَكُننمْالذفرِمًنَحِينالإنسَانِعَلَىأتَىهَلْ!

فَجَعَفنَا.نَتلِيهِأمْشَاجنطفَهينالإتانخَلَقْنَاإنا!:تعالىقولهفىأخرىمرحلة

)ئاالئيلَهَذنجنَا.إناأ:تعالىقولهفىالثالثةالمرحلةتأترثم،بَصِيراًسَمِعياً

ضَيئأيكنلَنمالذفرِئنَحِينالإنتالبعَلَىأتَىهَلْأ!كَفُوراًوإنَاشَحِراً

كلَىأتَىهَلْ!:تعالىوقولهاستفهامصورةفىتقريرىاسلوب:"مَذْكُوراً

حين،قريبزمنقبلالإنسانعلىأتىقدوالمعنى،والتقريبللتقرير،الإنسَانِ

..الأرضهذهترابمنالإنسانجسمخلقفقد،مذكوراشئأيكنلمالدهرمن

الأولىالدخانيةالسماءفىكان)نه..الأرضخلققبلالترابهذاكانأينولكن

فىجنيناخلقهقبلالإنسانتاريختحكىالكريمةالآيةإن..الكونىالفضاءفى

..أم!ثاجنطفةمنالدنياهذهفىخلقهحقيقةعنالتاليةالآيةوتتحدث..أمهبطن

القولوتقدير..والخطأالصحيحبينيفرقأنبهايستطيعماالحواسمنلهوجعل

الاَيةوتتحدث..لنبتليهبصيرأسمعيأفجعلناهأمشاجنطفةمنالإنسانخلقنا)نا

بِيلَادًهَدَئنَاهُإناأ:وجلعزاللهقولفىالدنياحياتهفىالإنسانمصيرعنالثالثة

:دال-!اننةرسولأنعنهاللهرضجابروعن"كَفُورأوإفاشَثِرأافا
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.."كفوراًوإمااثاكراًإهـألسانهعنهيعربحتىالفطرةعلىيولدمولودكل"

أخبرناماإلاعنهانعرفلاالتى،الغيبياتمنالدنياحياتهقبلالإنسانوجودومرحلة

يومفىحدثوما..آدمخلقفىكما،ألنبوىوالحديثالقرآنفىعنهاتعالىالله

..المثياق

وندرسهاونعيشهانراهامرحلةفهى،أمهبطنفىجنيناالإنسانخلقمرحلةأما

فىوالتفاصيلالحقائقمنكثيراعنهالناتعالىاللهوذكر..التجريبىللعلموتخضع

..الريفالنبوىوالحديثالكريمالقرآن

وهى،مترمللى51/علىقطرهالايزيدنطفةامهبطنفىالإنسانخلقويبتدى

رحمفىالإنسانخلقبدأوهكذا..بالميكروسكوبإلالاترىكاملةبشريةخاية

تقويم.أحسنفىوخلق،متقنصنعفىولكنه،الحجممجهرىكائناامه
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لهاخلاياوهى..الذكريةالأمثساجفى،الخلقفىالإعجازيتجلى

فىجميعاًأنهاوالعجيب..طويلوذيل،قصيروعنق،!فيرراس

والى..واحداتجا.فىتتجهالملايينبمثاتتعد،كبيرةمجموعات

تتحركوهى..البويضةوهو..عنهابعيدوالهدف..واحدهدف

عشرةنحووهىالرحمانبوبتىالىالرحلةتقطعولن،سرعتهابأقصى

تتحركلماذانعلمولا..الساعةونصفصاعةبعدالا،سنتيمترات

ولا..ابدأطربقهاتضللالماذاولا،الاتجا.ذلكفىالذكريةالخلايا

مطلقاً؟هدفهاءتخطى

قناتىاحدىفىالبويضةالىالمنويةالحيواناتمنالجيشذلكيصلأنوما

وأ،نفسهاحولالبويضةتدورحينئذ..اتجاهكلمنحولهايتجمعحتى،الرحم

إقتحامفىواحدمنوىحيوانوينجح..ندرىلا،تديرهاالمنويةالحيواناتأن

..الملقحةالبويضةتتكونحتىبالبويضةويتحدذلكيحدثأنوما..البويضة

والخليتان..خيتينْالىبهاوانقسام..سريعونشاط..بهاهائلتغيروبحدث

حاجةفىوتصير،فشيئأشيئاالنطفةوتكبر.وهكذاثمانإلىوالأربع..أربعإلى

حيثبهوالتعلقالرحمجدارباختراقالاذلكإلىسبيلولا..الأمدممنغذاءالى

الموادولكن..النطفةبدمالأمدميختلطولا..مباشرغيراتصالاالأمبدمتتصل

الرحمبجدارالنطفةتعلقوما.أن..وتغذيهاالنطفةدمالىتصلالأمدمفىالفذائية

علقة.تصيرحتى

سورةفىالأجنةخلقفىالأولىالمراحلفىالعلميةالحقاثقهذهعنونقرأ

مِنالإنسَانَخَلَقَ.خَلَقَالًذِىرَئكَبِاسْمِاتْرَأ!:عزوجلاللهقولفىالعلق
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.أيَنلَنملَنممَاالإنسَانَعَنتم.بِان!لَمِعَنتماكرَمُ.ائذِىوَرَئكاترَا.قلَتن

عليهاللهصلى-اللهرسولعلىالكريمالقرآنمننزلتسورةأولالعلقوسورة

كلمةالقرآنمنأنزلتكلمةفأول..والتعلمبالقراءةبالأمرابتدات..وسلم

اقزأأ!خفقائذِىرَئكَبان!مِاقرَأأمرنين(اقرأ)كلمةوجاءت..(اقرأ)

..مراتثلاثالعلموذكر..أيضأمرتينالخلقوذكر..اا!رَمُؤرَبكَ

تمْفاالإن!انكفتمأبالعلمواخمت(اقرأ)بالقراءةبالأمرالسورةواستهلت

الخلقأنعلىدلالة(خلقالذى)كلهالخلقكانوالعلمالقراءةوبين..،يعْقمْ

الذِىرَئكَباصْمِائْرَأأالخلقبجملةكانJفالاستهلاالعلمعلىبنىانما،كله

خلقوذكر.."كقيمِنْالإنسَانَخَققَةالمفرداتذكرتالجملةوبعد.،خَقق

يهمماوأول..المخاطبهوالإنسانلأن..الخلقمفرداتكأحدالإنسان

..هونفسهخلقالمخاطب

ومفرده..الدميمتصالماءفىدود،اللفةفىوالعلق..علقةجمع:والعلق

..العلقالدواءخير:الأثرفىوقيل..علقة

المنوىالحيوانعلىعلقكلمةتعودوتد..أخربشءتعلقضسءكلوالعلق

..بالعلقالمنوىالحيوانلئيهفجاء..ومنظرأحركةالعلقدوديشبهالذى

جمع،علق)يكونوقد،بهالمشبهعينالثبهأنالىاشارةالثبيهأداةوحذفت

فىالجنينخلقمراحلأولىوهى،بالرحمتعلقتالتىالنطفةوهىعلقة

النطفةفىالتخلقيبتدىءوما..بالرحمشْعلقلماذاتموتالنطفةلأن..الرحم

..علقةتصيرأنبعدالا

جديدبمعنىارتبطتأيةكلوفى..أياتخمسفى(علقة)كلمةوجاءت

مرتينالمؤمنونثمغافرثمالقيامة:سورفىالنزولبترتيبنزلت..جديدةوبقضية

المحج.سورةفىثم

الإنسانخلقتسويةعنالحديثسياقفى38-36القيامةسورةفىأولأذكرت
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مَنىئننُطْفَةيَكُألَمْ.سُدًىيُتْرَكَأنالإنسَانُأيحسَبُ):عزوجلاللهقولفى

فَسَؤى،فَخَققَعَلقةكَانَثُئم.يُننَى

خلقهوأطواركلهالإنسانتاريخعنالحديثفى67غافرسورةفىذكرتثم

ثُئمكققَةمِنثُئ!نطْفَهينثُئ!تُزابئنخَلَقَكُمائذِىهُوَأعزوجلاللهتولنىجميعأ

تَنلُينيُنؤفىفنؤمِنكُمثُ!يوخالِنَكُونُوائُمًأشُذكُنمينَنلُغُواثُئ!طِقلأيُخْيرجُكُبم

."تعْقِلُونَوَلَعَفكُنمئسمىانجلاوَلِتَنبلُفُوا

سورةفىأمهرحمفىالإنسانجنينأطوارْخلقعنالحديثسياقفىذكرتثم

منسُلَالَهمِنخلْقنا.الإنسَانؤلَغدْ!:عزوجلاللهلقوىف14-\2المؤمنون

مُضْتةًالعَققةَفَخَفقنَاعَلَقةالئطقةخَلَقنَاثمْ.ئكِينيتَرَابىنِىئطفَةنجمَلْنَا:.ثُئ!طينن

أخسَنالفَهُفَتبأرَكأخرَخَفقَاأنشَانَا.ثُمًلَخئاانعِظَامَفَكَ!تؤنَاعِظَائاانمُضْنَةنَخَلَقنَا

.(انخابثبنَ

فىالدنيافىالإنسانتاريخعنالحديثفى5الحجسورةفىأخيرأذكرتثم

تُرَابفنخلَغتئهملَإناانبَضثمِنَرَنجبٍنِىكُتئنمإنالنْاسُإلهآيَا!:تعالىاللاقول

الأزخامءلِىؤنُقرُلَكنملِنبئقمُخَفقَهوَغنرِكخَفقةمْضْنَةينثُئ!عَلَقةبنثُئ!نْطفَهمِنثُئ!

يُتؤفىئنؤبنكُمأثُذكُنملِتَنلُنُواثُئمطِقلأنُخْرِجُكُنمثُئممْسَئَىاجَلإلىَنَثَاءُمَا

كتبفىونلاحظ9ضئاعِلْمبَعْدمِنيَعْفنملِكَيْلأالْعُمُيرأرْذَلِإلىَيُرَدْئنوَمِنكُم

..جامددمنقطةأنها،علقة)كلمةفسرواالقدامىالمفسرينمعظمأن،التفاسير

ولقد..دمنقطةمنخلقالجنينأنقديماالناساعتقادعليهكانبماتاثرأوذلك

عشر.الثامنالقرنوأواثلعشرالسابعالقرننهايةحتىالاعتقادهذااستمر

خلقاطوارعنالحديثسياقفى،النبويةالأحاديثمنكئيرفىعلقةذكروجاء

نأ،عنهاللهرضىمالكبنأنىعنالصحيحفىكما،أمهرحمفىالانسانجنين

ربأىفيقولملكابالرحموكْلقداللهإن):قال-وسلمعليهاله!لى-الهرسول

ىأالملكقالخلقايقضأناللهأرادف!ذا،مضغةربأى،علقةربأى،نطفة

!67!http://kotob.has.it



بطنفىكذلكفيكتبالأجلفما،الرزقفما،سعيدأوشقى،أنثىأوذكررب

.(أمه

الهصلىاللهرسولأنعنهاللهرضىمسعودبنعبداللهعنأيضأالصحيحوفى

ذلكفىيكونثميوماأربعينأمهبطنفىخلقهيجمعأحدكمان):قالوسلمعليه

الخ..الروحفيهفينفخالملكيرسلثمذلكمثلمضغةيكونثمذلكمثلعلقة

خلقهمراحلفىوخاصة..جدأرتيقمخلوقوالجنين..(الثريفالحديث

حفظهلقد..؟خارجيةاصابةأىمنوحماهتعالىخالقهحفظهفيهف..الأولى

من)صابةأىاليهتصللابحيث..مكينوقرارأمينمكانفىتعالىاثه

مكانوفى..حركةوأقلها..لهحمايةالجسمأماكنأكثرفىفهو..الخارج

مركزفىالحوضوعظام..الحوضعظامهى..اتجاهكلمنقويةبعظاممحاط

كانوبهذا..الرحممركزفىوالجنين.الحوضمركزفىوالرحم.الجسم

..ترارأمنهأمكنليسمكينوقرار..أمانامنهكثرليس،أمينمكانفىالجنين

عزوجل:تولهفىالمؤمنونسورةفيالعلميةالحقيقةهذهتعالىاللهبئيئولقد

.(ئكِيننتَرَارٍفِىنُطفَةجَنلْنَا.ثئ!.طيننئنصُلآلَةٍمِنالإنسَانَخَلَفتاؤلَقذأ

وتعالى:تباركاللهيقول-0223المرسلاتسورةفىأيضأالحقيقةهذ.وذكرت

تنِنمَفَفَذزنَا.ئنلُومٍتذبىالىَ.ئ!بننترابىنِىنَجغفتا..مَهِبنيمَاءئننَخْلُفكُنمالنمأ

.،وقانثَابرُ

سورةفىوذلك،واحدةآيةفىالكريمالقرآنْفى(أجنة)كلمةوذكرت

أجِنةَأنتُن!ؤاذالْأزضِمنأنَشئهمإذبِكنمأكلَئمهُوَ!:تعالياللهقولفى32النجم

ائفَى،بِننيأكلَمُهُوَأنفُسَكُنمنُزكواقلاَأمًهَاِتكُنمبُطُولبنِى

ثم،نطفة..طوربعدمنطوراأمهبطنفىالإنسانجنينتعالىالهخلقلقد

يختلفالنطفةوخلق..بعضابعضهايعقب،أخرىأطوارأثم،مضغةثمعلقة

الذكرأمشاجاتحادمنينتجالنطفةفخلق..الجنينخلقأطوارباقىخلقعن

(أمْشَاجنطْفَةٍمِنالإنسَانَخَتقْتاإناةبالقولتعالىاللهوصفهالذلكالأنثىبأمثاج
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البويضة:الأخرىعن)حداهمامنفصلتينقبلمنكانتاالأنثىوأئاجالذكروأثاج

البويضةوكونتا،واتحدتاتلاقتاثم..آخرجسمفىالمنوىوالحيوان..جسمفى

يعقبالخلقمناطوارفهى..المضغةوخلقالعلقةخلقاما..النطفةاوالملقحة

التسويةدرجةفىالاالآخرعنأحدهايختلفولا..الجنيننفسفىبعضابعضها

ثممتفرتةأمشاجمنالنطفةخلقبينواضحفرقفهناكاذن..الخلقفى

الئعبيرفىذلكونجد..ذلكبعدوالمضغةالعلقةمنكلخلقوبين..تجمعت

ثُئم.فكِينيتَرَارِيرنُطْقةجَغلْنا.ثُئ!أ:تعالىقولهفىالعلميةالدقةبالغفىالقرأنى

انعِطَامَنَكَسؤنَامحِظائاانمصعهفَخَلَقنَامُضْنَةانعَلَقةَتخَلَقتاعَلَقةالنطفَةخلَقتا

الجمعيعنىفالجعل،الخلقمنأشملوالجعل.الكريمةالآيةالخ100لَحْمًا

اللاولكن،ئكيِنيقَرآبىفِىنُطْفَةخَققْنَاهُثُئمالآيةتقلولم..والحكموالأمروالخلق

كانتمصادرمنانطفةخلقاللهلأنأكلكِينيتَرَارٍنِىنُطْفَةجَمَكً:ثُئ!أ:قالتعالى

يكنلم،النطفةخلقفىالنمطوهذا..النطفةمنهاوأخرجوخلطهاوجمعهام!تفرقة

طرروو!ف..بالجعلالنطفةخلقطوروصفلذلك..والمضغةالعلقةخلقفى

منصلالةمنالإنسانخلقمرحلةوبين..بالخلقوالمضغةالعلقةمنكلخلق

كثيرةخطوات..أدمذريةخلقفىنطفةجعلهمرحلةوبين..آدمخلقفىطين

..طويلةوازمانوعصور..مختلفةوأطوار..عديدةومراحل..الخلقمن

منالخلقبين،الزمنفىالتراخىمعالترتيبيفيدالذى(ثم)الحرتجاءلذلك

واللحموالمضغةالعلقةخلقمراحلأما..النطفةجعلوبينطينمنسلالة

أيامفى،بعضأبعضهاولعقب،بعضالممضهايتبعمراحلفهذه،والعظام

اشتراكيفيدالذى(فاء)بالحرفالمراحلتلفهذكرصبقلذلك،وأسابيع

أما-تسولة..الزمنىالتعقيبمع،واحدو!ففىعليهوالمعطوفالمعطوت

لذلك،كاملةأضهرأربعةبعددانما،أصابيعأوأيامبعدتأتىفلا،أخرخلقاالجنين

نجد..(فاء)بالحرفوليس(ثم)بالحرفالجنينخلقمنالطورهذاذكرسُبق

عزوجل:اللهقولفى14-12المؤمنونسورةآيةفىذلككل
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خَلَقْنَا.ثئمئكِينٍقَرَارٍفِىنُطْفَةًجَعَلْنَاهُطِيننهثُئممنصُلآتةٍينالإنسَانَخَففْناؤلَقذة

ثُئملَخئاالْعِظَامَفَكَسَوْنَاعِظَامًاانمُضنَةَفَخَنقْنَامُضْنةانعَفقةَفخَتغتاعَتغةالنطقة

.أائخَالِقينَأخنُالفهُلَتبَازكَأخَزخفئاانناتا.

أياماالاذلكيستغرقولا،النطفةمنالعلقةخلق،ثم)الحرتسبقولماذا

خلقبينزمنىتعقيبهناكأنهصحيح..3علقةالنطفةفخلقنايقلولم؟تليلة

..الخلقونفر..المكاننفىفىتتابعاًهناكليسولكن..والعلقةالنطفة

عشرةستحتىتنقسمثم،واحدةخليةمنالرحمأنابيب)حدىنىتكونفالنطفة

الجسمخارجالىالرحميةالسوائلمعفتهوىالرحمبجدارتتعلقلاوقد..خلية

تكؤنوبين..علقةفتصيرالرحمبجدارتتعلقأنلهاتعالىاللهيقدروقد..وتموت

تتكونقلناكمافالنطفة..المكانفىوبعد..طويلةمسافةالعلقةوتكون،النطفة

أياموبعد..الرحماتجاهإلىالأهدابحركةوتدفعها..الرحمأنابيب)حدىفى

وقد..السقوطعليهااللهقدراذاتسقطوقد..الرحمتجويفألىتصلقليلة

اللهأرادإذا،علقةوتصير،بهوتتعلق،الرحمجدارتخترقأناليهاتعالىاللهيوحى

..والحركةوالوظيفةالمكانفىالاختلافاتهذهكلوشبب..الحياةلهاتعالى

jى(ثم)الحرفذكرو)نماالمضغةمنالعلقةخلقطور(الفاء)حرتيسبقلم

تعالى:توله

مُضْتةالْعَلَقَةَفَخَلَقْنَاعَققَةالنطْفَةَخَلَقْنآقَ!ينهثُمْقَرَابىفِىنُطفَةًجَعَلْئا.ثُئمة

.(الكريمةالآيةالخ)(تخمًاائعِظَامَنَكَسَؤنَاعِظامًأانمُضْنَةَنَخلَقتا

حقائقعنالقرآنىالتعبيرفىالعلميةالدقةقمةالكريمةالآيةقارىءويلاحظ

مكةفىالمؤمنونسورةأيةونزلت..أمهرحمفىالإن!انجنينخلقأطوار

ثلاثقبلهامكةفىنزلفقد،مكةفىنزلتالتىالسورأواخرمنوهى،المكرمة

كانعصرفىونزلت..فقطسورةعشرةاثنتاإلابعدهاينزلولم،سورةوسبعون

نأتقولكانتالتىالإغريقنظرياتبصحةيعتقدون،جميعاوالناسالعلماء
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ولم..الكريمالقرأنفىالتحدىآياتمنأيةوهى..حيضدمفىيخلقالجنين

علىدليلأىلديهميكنفلم..حقمنبالآيةجاءمايكذبواأنالدينأعداءيستطع

الكريمبالقرأنجاءمامعيتعارض،علمىبرهانأىلديهميكنولم..يزعمونما

أزمانبعدالاالكريمةالآيةفىالعلمىالمغزىالعلماءيدركولم..حقمن

ناووجدوا..عرالتاسعالقرنمنتصفبعدالعلمعصرجاءأنإلى..طويلة

الحقهوالقرأنبهجاءماوأن..كبيرجهلعلىكانواالقرآننزولعصرفىالناس

واليقين.والصدق

العلممنالإنسانذلكبلغمهما..انسانتأليفمنالكريمالقرأنكانولو

العلماءكانبماالأجنةخلق-عنالحديثسياقفىلتحدث،والذكاءوالفهم

صائدةكانتالتىالمخطئةالنظرياتكلالقرأنيرفضأنأما،عصرهفىيعتقدون

،بالميكروسكوبالاترىولاتعرفلاعلميةحفائقويفرر،جميعاًالناسبين

ألفمنبكثرالعلسالميكروسكوبالناسيعرفأنقبلوتحدياتفصيلاولذكرها

ف!ن،تفاصيلهاويذكر،كثيرةأياتفىويؤكدهاعلميةحقاثقيقررانوأما..عام

عندمنيكونأنأبدأيمكنلاالقرأنهذاأنعلى،جدلأىيقبللادليلذلك

القرأنهذامنزلأنعلى،ساطعاوبرهانا،واضحادليلايقدمذلكانبل..بشر

.الإنسانهذاخالقهو،ورسولهعبد.على
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اللهقولمصداقوالأنثىالذكرامثاجباتحادالنطفةخلقيدأ

،!أفثاجنطْفَةٍمِنالإنسَانَخلَفنااناأ:الإنسانسورةنى-وجلعز-

تجويفإلىفالوبقناةمنوتدفع،أزواجاأزواجاًالنطفةخلاياوتنقسم

علقة،بذلكوتصيرالرحمجداروتخترقتتعلقذلكوبعد..الرحم

آخرطوريأتىالعلقةطوروبعد..الأمدمفىالموجودالغذاءمنتتغذى

..المضغةطورهو

طبقةكل..الخلايامنطبقاتثلاثمنمكونأالجنينيكونأيامعئنرةبعد

مللىالجنينطولويصير..الإنسانجسمفىخاصةأعضاءالمستقبلفىتكؤن

فىينبضالذىالقلبيتكونالثالثالأسبوعوفى..عشرالثانىاليومفىواحدمتر

الجنينطولويكون،السادسالأسبوعبعدضرباتهتنتظمثم،انتظامبغيرالأمرأول

فيهوتتكون،سنتيمترينإلىطولهيصلالسابعالأسبوعوفى،شئيمتر2/11

الناحيةمنالجنينخلقتفاصيلعنالحديثمجالفىولسنا،المختلفةالأعضاء

خلقأطوارعنحديثنافىنقتصرو)نما..آخركتاباًيستغرقذلكلأن..التشريحية

هذافىالبحثموضوععنتُخرجناتفصيلاتفىندخلولا،عامةبصفةالجنين

..الكتاب

يومأالأربعينوفى..العلقةمرحلةفىالجنينيكون،الأولىيومأالأربعينفى

المرحلةهذهوفى..المضغةمرحلةهىمتقدمةأخرىمرحلةالجنينيدخلالثانية

كلمةالمفسرونفسروقديماً..عضليةخلاياأوعظميةخلاياالجنينفىتوجدلا

صحيحاًليسولكنه،شكلاًصحيحوهذا..الممضوغاللحمتشبهأنها(مضغة)
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هىباللحموالمقصود..واحدةلحمخليةالمضغةفىفليس..موضوعأ

تظهرماأولوتظهر..يوماًالثانيةالأربعينبعدالعضليةالخلاياوتظهر..العضلات

بعدالعضلاتتظهرثم،اولأالعظاموتظهرالجسمفىالفقرىالعمودفقراتبجوار

بوجودإلالوجودهافلامعنى..بالعظامتتصلأنلابدالعضلاتلأن..ذلك

..العضلاتذلكبعديخلقثم،أولأالعظامتعالىاللهيخلقلذلك..العظام

العضلاتتلكئهاجرذلكوبعد..العنقفقراتبجوارالذراعينعضلاتتظهر

..اتجاهكلمنالعظاموتكسو،والأصابعوالكفوالذراعالعضدعظامالى

الأوعيةأننجدلذلك..بهاالخاصةوالأعصابالدمويةالأوعيةمعهاوتسحب

منطقةمنتاتى،البالغالإنسانفىمثلاًاليدعضلاتتغذىالتىوالأعصابالدموية

الىتهاجرثم،الظهرفقراتبجوارالجنينفىتتكونالساقينوعضلات..الرقبة

الذىموضعهافىعضلةكل..اتجاهكلمنوتكسوها..ذلكبعدالساقينعظام

..تماماًلهاالمخصصةالأمكنةفىالعظامحولوتستقر..أجدهمنخلقت

اسفلفىتكونهامنطقةمنتغذيهاالتىوالأعصاب،الدمويةالأوعيةمعهاوتسحب

دمويةاوعيةمنتتغذى،قدمهعضلاتأنالبالغالإنسانفىنجدلذلك،الظهر

بينمنتأتى،القدمأعصابوكذلك..الظهرأسفلعنددمويةأوعيةمنتتفرع

..الظهرأسفلالقطنيةالفقرات

جانبيها،علىالعضلاتتكونتثم،الظهريةبالفقراتاولاًتكونتفالعظام)ذن

..اتجاهكلمنوكستهاإليهاالعضلاتفهاجرت،الأطرافعظامظهرتثم

الحركية،العضلةوظيفةلأن..الجنينفىالعظمقبلاللحميُخلقأنيمكنولا

ذلكتحركانبسطتأوانقبضت)ذا،مفصلبينهمابعظمتينترتبطأنهى

كانوقديمأ..العضلاتلوجودمعنىفلاموجودةالعظامتكنلمف!ذا،المفصل

ذلك،بعدالعظمظهرثماللحممنقطعةأولاًخُلقالجنينأنيعتقدونالعلماء

اللهقولفىالكريمالقرآنذكرهماالصحيحولكنصحيحغيرالاعتقادهذاوكان

.9لَحْمأالْعِظَامَفَكَسَوْناَعِظَاماًالْمُضْنَةَفَخَلَقا!وجلعز
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فقط.الحالىالقرنفىالاا،جنةعلماءيكث!فهالمحقيقةانها

قولهفى12-14المؤمنونسورةفىالأجنةخلقحقائقتعالىاللهوذكر

تَرَارٍفىِئطفَةجَعَلْنَا.ثُمً.طِينيمًنسُلاَلَهينالإنسَانَخلَقنَاؤلَغذأ:-وجلإعز-

فَكَ!ؤناَجمظَامأالئضْقةَفَخَلَقتامُضْنَةًانعَلَقَةَفَخَلَقنَاكفقةًالنطفَةخَفغنَاثمً.مً!يني

.،الخالِقِبنَاخنُاللهنتبَارَكأخرَخَفقأأنشَاتا.ثُث!لَخمأانعِظَامَ

خففاانشَأْنَا.ثُئمأ:تعالىاللهقالالجنينفىواللحمالعظامخلقطورفبعد

.9أخَزخفقاأنشانَا.ثُئمأ:تعالىقولهفىالعلسالمغزىهوفما،أخَز

..وموضوعأشكلاًأخرخلقاذلكبعدينثأالجنينان

الخارجى؟والمظهرالشكلناحيةمنأخرخلقاالجنينينثانكيف

واللحم،العظامخلقفىالأولىالمرحلةبعد-جميعأالفقرياتفىالأجنةإن

يفرقأنعالمأئيستطيعولا..بعيدحدالىالخارجىالمظهرفىمثابهةتكون

جنينأو،أرنبجنينأو،سمكةجنينبين،الجنينخلقمنالمرحلةهذهفى

..الخارجىالمظهرفىبعضابعضهاتشبهأجنةفكلها،)نسانجنينأو،دجاجة

اسمهيحملقانونىإلوتوضلالأجنةعلمفىيبحثألمانياعالمابيرفونوكان

حقائق:عدةبه(بيرفونقانون)

بعضا.بعضهاثبهالحيواناتأجنةفىالمبكرةالأطوارإن:أولأ

شكلعنوأكثرأكثرويبتعدبنوعهخاصاًآخرخلقاينثماالجنينيكبرأنبعد:ثائيأ

*.الحيواناتبقية

أثناءانه:الأجنةخلقتطورفىالعلميةالظاهرةلهذهوصفهفىبيرفونوقال

الخارجىبالمظهر-العالميستطيعالخلقفىطوريوجد،مثلأالدجاجةجنينتكون

..فيهوالعضلاتالعظاملوجود..الفقرياتلأحدجنينأنهيجزمأن-للجنين

..المخلوقنوعبتحديديجزمأنيستطيعلاولكنه

العظامتكونبعدخلقهاطورفىالأجنةمنعددعلىبيرفونحصلولقد

ثم..الكحولفىالأجنةتلكوحفظ،الفقرياتمنلعدد،مباشرةوالعضلات
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فكلها..منهاجنينأىنوععلىمنهمواحديتعرففلمالعلماءعلىعرضها

فىمنهاجنينكليدخلالخلقمنالطورذلكوبعد،الخارجىالشكلفىمتشابهة

قولهفىنجد.ذلكوكل..خلقهلنوعمميزمختلفشكلفىويكون،آخرطور

تعالى:

افهلَنَبارَكَخر2َخفدأانثنانَا:ثُئ!نخمأالْعِظانمتك!ؤتاعِظَامأانمُضغَةَلَخَفقنَاإ

.(الْخَابقينَاخسَنُ

عواملهافىأيضأششابهأنها،الخارجىالشكلفىالأجنةتشابهمعنىليسولكن

غيرهيشتركلا،بهخاص!ةوراثيةعوامل،الخلقأنواعمننوعلكلف!ن..الوراثية

جنينخليةمعالوراثيةعواملهافىتشتركلاالدجاجةجنينفخلية..فيهامعه

الأجنةفىالخارجىالشكلكانف!ذا.انسانجنينأوحصانوجنين،سمكة

تختلف.فيهاالوراثيةالشفرةف!ن،يتماثل

فتغير:أيضأموضوعأآخرخلقاينشأف!نه،شكلأآخرخلقاالجنينينشأوكما

اكتمالوهو،الخلقفىآخرتطوريواكبه،الإنسانفىللجنينالخارجىالشكل

ولقد..تجريبىلعلمتخضعلاكيبيةحقيقةوهذه..فيهالروحبنفخالبشريةصفته

اللهصلى-الهرسولأنالصحيحانرواهال!ذىالشريفالنبوىالحديثلناذكرها

:قال-وسلمعليه

يكونثم،ذلكمثلعلقةيكونثمنطفةيومأأربعينأمهبطنفىأحدكميجمعأ

رزقه،:أربعبكابةويؤمرالروحفيهفينفخالملكاليهيرسلثم،ذلكمثلمضغة

.،سعيدأووشقى،وعمله،وأجله
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لبملبم
!أنشتصهمناكبنةخلق

!!!هف!

..منهالثانىالنصفنىوخاصة،ال!رنهلىافىالوراثةمحلمنفدمقبل

..العلماءلدىاليعينوجهعلىمعروفأوالأنثىكراللىخلقسرمكنلم

ستةعلىتحتوىالإنسانضعليةأنالوراثةعلماءاكشف3ء91وسنة

..كروموصوماوأربعين

اذاأنهذلكبعدواكتشفوا..جنسيانمنهاواثنانذاتيةمنهاوأربعونأربعة

عددنفستحملالجديدةالخلاياف!ن..الجسمفىالخلاياانقسمت

انقسامف!نالتناسليةالغددفىأما..الوراثيةالث!فرةونفس،الكروموسومات

منهانصفكل..نصفينالىتنقسمالخليةأنبمعنى،اختزالىانقسامالخلايا

ىأالكروموسوماتعددنصفيحمللأنه،خليةنصفالوراثيةالناحيةمنيعتبر

..فقطكروموسوماوعشرونثلاثة

كروموسوممنهاواحد،كروموسوماوعشرينثلاثةيحملالمنوىفا!حيوان

صار،بالبويضةالمنوىالحيواناتحدف!ذا..الأنثىفىالبويضةوكذلك،جنسى

.جنسيانمنهااثنان،وأربعينستةفيهاالكروموسوماتعدد

كللاشكلعلىالمرأةفىالجنسيةوالكروموسومات

شكلسعلىالرجلفىالج!نسيةوالكروموسومات

ذلكعننتج،اختزاليأانقسامأالمبيضفىالأنشخلاياانقسمتف!ذا

خلاياانقسمتداذا،*شكلعلىبخسيأكروموسومأيحملمنهاكل،بويضتان

أحدهمايحمل،منويانحيوانانذلكعننتج،اختزاليأانقسامأالخصيةفى،لذكر

،3ثكلعلىجنسياًكروموسوماالآخرويحمل*،شكلعلىبخسيأكرموسوما

أما..*الجنسىالكروموسومتحملالمبيضفىبويضةكلأننفهمهذاومن
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صفاتيحملالذى*الجنسىالكروموسوميحملفبعضها،المنويةالحيوانات

!فاتيحملالذى3الجنسىالكروموسوميحمل،الآخروبعضها..الأنوثة

الآخروبعضها..)ناثالمنويةالحيواناتبعض،آخروبمعنى..الذكورة

.ف!ذا..مؤنثةمنويةوحيوانات،مذكرةمنويةحيواناترجلأىمنىففى.ذكور

دائمأتحملوهىبويضةمع*الكروموسوميحملمؤنثمنوىحيواناتحد

بعدالجنينوصار،*الكروموسومعلىالملقحةالخليةاحتوتمم!،الكروموسوم

أنش.ذلك

الجنين-صارالبويضةمع3الكروموسوميحملمذكرمنوىحيواناتحدلاذا

يحددالذىهو،الرجلمنىفىالمنوىالحيواننوعانيتضحهذامن،ذكرأى

الجنين.جنبىتحديدفىالمرأةلبويضةدخلولا،أنثىأمكانذكرأالجنينجنس

..القرنهذامنالثانىالنصففىالاالحقيقةهذهالولماثةعلماءيكتشفولم

والحديثالقرأنفىالإلهىالوحىولكن..أبداذلكقبلمعروفأذلكيكنولم

..والتأخرالجهلظلماتفىالبشرعلومكانتعصرفىالحقائقهذهذكر،النبوى

فىالحقيقةذكروجاء..كاذبةظنونمجردالجنينخلقعنمايعلمونهكلوكان

يُتْرَكَانالافضانُأ-يخسَ!ثإ:وجلعزاللهقولفر!:36-93القيامةصورة

بتهُتجنلَ.نسَؤىنَخفقَعَلَقةكانثئم.بُننَىمَنِغفينُطفَةيَكُانبل.سُذَى

.،وَايأُنثَىالدكرَالزؤجَيْنِ

العلقةعلىيعودولا..المنىعلىيعودالضمير:أمِنْهُفَجَغلَة:تعالىقوله

يضير،وَالأنَثىالدَّكرَالزوْتجيْننمِنهُنَجقلَأ:تعالىفقوله..منهافجعللقال!الا

مأكانذكرأالجنينجنسيحددما،الخلقاسرارمنالرجلمنىفىأنهالى

:-وجل-عزاللهقول46-45الخمسورةفىونقرأ..أنجش

.،تُننَىاذَانطقةبن.والْأُنثىَال!كًزالرؤجَيننخَفقؤأ"نهُأ

كأالبويضةذكريأتولم.الجنينبجنسالمباشرةالعلاقةله،الرجلفمنى

..وأخيراًأولاُدثهوالأمروالخلق..الجنينجن!بتحديدلهادخللالأنه،المرأة
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ولكنهم..للصدفةيخضعالجنينجنسخلقأن،الدينأعداءبعضويزعم

نظامأتخلقلاالصدفةلأن..الصدفةعلىيُبنلمفالخلق..مخطئونذلكفى

فيهتفاوتولا،والإبداعبالإعجازيتصفخلقاًتنشءلاوالعشواثية،وثابتأدقيقاً

للصدفةأوجد،الحديثةالرياصاتعلمف!ن،ذلككلعنوفضلأ.اختلافولا

ينطبقلا،والاحتمالالصدفةقانونأنالرياضياتعلماءلدىوتكد،علميأقانونأ

..حىضءأىخلقعلىظ

منأنهالعالمذلكأثبتفلقد..ذلكعلىالدليليوجينتشالزثراسةفىولعل/

فيه.ثورأىتلعبولا..أبداالخلقفىصدفةتوجدلا،البحتةالعلميةالناحية

هوالخلقوأن..اليهالااثهمنملجأالمتشككيجدفلن..كذلكالأمرومادام

وهوالمنوىالحيوانخلقالذىفهر..شأنهجلالمصورالبارىءالخالقتقدير

الذىوهو،يخلقالذىوهو..شىءكليسيرالذىوهو،البويضةخلقالذى

.يختار

علممن68القصصسورةفىمابعضتفهمالىيقودناالعلسالفهمهذاولعل

.اوبختَارُبثَاةمَابَخئقوَرَثكَأ--محزوجلاثهقولفى

سورةفىتعالىقولهفىكما،لاءكيفينسبثم،يخلقال!ىهوتعالىوا*

رَئكَوَكَانَؤصِفرأتسَبأنَجَمَلَةبَئَراًانمَاءِينَخَلَقَائدِىؤفؤأ:54النرقان

ال!نَوَاتمُلْذفهة:-وجل-عزاللهيقول94الثورىسورةوفى..(تَدِيراً

.االاكُوزنجشَاةلمِنوَيَهَبُاناَمأيَشَاةلِمنبَهَثيثَاةنايَخئقؤألإَزضِ

..الجنينفىالتناسليةالغددتكؤنمعرفةالىجدأحديثأالأجنةعلموتوصل

الأنثى،فىالتناسليةالغدةهووائمبيض،الذكرفىالتناسليةالغدةهىوالخصية

يسسواحدمكانفىالجنينفىوالأنثىالذكرمنكلفىالتناصليةالغددوتثأ

،الفقرىالعمودبجانبالكليةبجوارالتناصلىالنتوءهذاويوجد..التناسلىالوء

وفقراتالصلبعظامتسسالقطنوعظام..الظهروفقراتالقطنفقراتبين
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كلفىالجنينيةالتناسليةالغددمنثأالتناسلىفالنتوء..الترابعظامتسمىالظهر

..الترائبوعظامالصلبعظامبينيقع،والأنثىالذكرمن

اسفلفىالدائممكانهاالىالأولىنث!أتهامكانمنالتناسليةالغددوتهاجر

دانجلالى،والتراثبالصلببينمنالمبيضانيهاجرالأنثىالجنينففى..البطن

الحوضخارجالىالخصيتانتهاجر،الذكرالجنينوفى..فيهوشتقرالحوض

حرارةمنحرارةأقلمكانفىتكونحتى،البطنخارجكيسفىوتستقران

فىمكانفىولوعاشت..وداطهاالمنويةالحيواناتحياةمعيتلاءممما،الجسم

المنوية.الحيواناتتكونتماالجسمحرارةمثل

القرآنولكن..الحالىالعلئمعصرقبلمعروفةالتناسليةالغددنشاةتكنولم

نَفبنظُرِأ:-وجلمحر-اللهلقوىف7-5الطارقسورةفىالحقيقةهذ.ذكرالكريم

.أوَالترَايبِالصُفببَينِمِقيَخْرُجُ.ذايختنفاءينخُيق.خُلِقَمِئمالإتانُ

الآية:هذهتفسيرفىعنهما-الله-رضسعباصابنوقال

..(!درهعلىيدهووضع)الترائبهىهذه

قولفىالجنينخلقأطواربعضعنمفصلأعلميأوصفأ6الزمرسورةفىونقرا

طلُتابفىخفننبَندِمِقخَففاًائهَاِثكُنمبُطونِفىبخْففكُنمة:نعالىاله

..خلقبعدمنوخلق..أطواربعدمنأطوارفىيمرالجنينفخلق.اثلاَثٍ

تكنلموأسراراً،جديدةحقاثقالعلمعصورفىالأجنةعلماءاكتشفولقد

ظلمةوهى،ثلاثظلماتفىالجنينتعالىالهجعلفقد..قبلمنمعروفة

جدارظلمةثم..الرحمجدارظلمةثم..الجنينحولالأمنيوصىالكيس

...الثلاثالظلماتهىهذهتكونوقد،الطن

أيضأالرحموجدار..طبقاتثلاثمنيكونخلقهمراحلأولفىوالجنين

لىيخْلُقُكُنية:تعالىقولهيفسرمنهاوكلثلاثظلماتهذهكل..طبقاتثلاث

.،نَلأثظفمَابفىخَفنينجندِبقخفقأائهَاتكنمئطوفي
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اؤنسلنفىالكلان!خلقج! وو

والفهمالعفلنعالىاللهمنحهال!ى،الوحبدالمخلوقهوالانسان

..ويختار..ويفكر..الاخنبارطاقةلهكانتهناومن..والإدراك

..هلىايفملولا..هلىايفعل

ونتصرتوتعمل،عاتلةليستنهى،الأخرىالحيةالمخلوتاتأما

كلخُلقاللىى،الثابتالخلقنظامهوالخلقوفطرة..خلفهابفطرة

لأن..اختياركيرمنوأعمالهتصرناتهكلفىوبتحكم..محليهمخلوق

محقللا-الإنسانعدانيما-الحيةوالكائنات..المقلمجالهالاختيار

..لها

..عليهاتعالىاللافطرهالتىخلقهفطرةهو،حىأوكاثنحيواناىيُسئرفالذى

العواملفىتستكنوكلها..والميولوالطباعوالخصائصالغرائز،الفطرةومن

السباعفىالافتراسكريزةمثلالجسمخلايامنخليةكلفىالموجودةالوراثية

فىاجنةكانتمنذعليهاالحيواناتتلكفُطرتغريزةانها..الجوارحوالطيور

تتبدلولا..أبداًعنهاتخرجلاالغريزةبهذهالصغاروولدت..أمهاتهابطون

فىالعشبياكلوالبقر..عليهوتعيشالحيوانمنكيرهاتفترسالسباع..مطلقاً

ومن،المرعىفىالعشبأكلالىالسباعتتحولأنالمحالومن..المراعى

مخلوقكللأن؟لماذا..الحيوانمنغيرهاافتراسالىالبقرتتحولأنالبحال

..أبداتفارقهلا،وطباعهوخصائصهغرائزهيحملأمهبطنمنخرج،حى

عليهاوتهيمنتحكمها،حىمخلوقأىفىالخلقوفطرةوالخصائصفالغراثز

نأوالىأمهرحمفىنطفةخلقهيوممن،خلاياهفىالموجودةالوراثةعوامل

..بموت
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الىحتىالعلماءكانولقد..متماهللًاالأمرنجدالإنسانغرائزعنتحدثناو)ذا

)نسانأىغرائزأنيعتدونوكانوا،العلميةالحقائقهذهيدركونلا،قريبعهد

معوتفاعله..الحياةالىخروجهبعدمكتسبةأمورُ..وطباعهوميولهمنا

تثأكلها..وميولهوطباعهوغرائؤالإنسانشعورأنالماديونواعتقد..أحداثها

قطقيناحتكاكمنالث!رارةحدوثمثلأبذلكوضربوا..الحياةبأموراحتكاكهمن

ماديةوثاعرهعواطفهحتى،مادىمخلرقاعمادهمفىالإنسانلأن..حديدمن

..أيضاً

وطباعهوخصائصهالانسانغرائزأنأثبت،الحالىالقرنفىالعلمتقدموعندما

أما..أمهرحمفىالنطفةخلقبدءمنومقرر..سفامقدر..ذلككل..وميوله

طباعهف!ن..وأحداثهاالحباةمعويتفاعلمجتمعهمعويتعامل..يولدأنبعد

تتغيرلاولكنها،ومصتداتهأنكاؤومع..حياتهفىظروفهمعتتكيفوميولهوكراثزه

..الرئيسىاتجاههايتبدلولا..العامجوهرهافى

وعقلونفسجسممنمكون)نسانأىوبين..حديدمنقطعةبينوشتان

فىوجوءلضرورة،الدفعاحيلألهفىللأنسانماديأاطارأالاالجسموما..وروح

..المالةمعوتفاعله،الحياةهذ.

)نما..ومولهوطباعهوكرأثزالإنسانخصاثصأنتؤكد،العلميةالحقائقان

الريةالخليةلتكؤن..والأمالأبامثاجفىتنتقلالتىالوراثيةالعواملتحددها

..الأولى

منذكريةخلةمح!منئككوفىخر-2!كثناىشأنذلكفىثأنه-فالإنسان

عددنصفتحملالأبمنالذكريةوالخلية..الأممنببويضة..الأب

نف!هوالأمر،الأبمنالوراثهالعواملعلدنصفوباتالى،الكروموسومات

..الأممنللبويضةبالنسبة

للكروموسوماتالكاملالعددعلىتحتوى،بشريةخليةأولتنشأوباتحادهما

،الآلافالو!اثعةالعواملمنعل!!.3كرومرصرماواربعونصتة،وهىالبشرية
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يحددمنهاكل..الوراثيةالعواملمنأل!بمائةالحاضرعصرنافىالعلماءويقدرها

ال!نطفةخلقيرممنتماماًوتتحددتتكونالوراثيةفالصفاتاذن،معينةوراثيةصفة

..معأوالأمالأبمنالوراثيةالعواملكلتحملالتىالنطفةتلك..الأولى

فنجد..والميولوالطباعالغرائزهذهكلومعه،أمهبطنمنالإنسانويخرج

ولكنها..ذلكالىأحديرشدهأندونأمهثدىمنالرضاععلىيقبلالطفلأنمثلأ

اللهرسولسيدناقالكما،خلقهفطرةعلىيرلدانمامولودفكل..والفطزالنريزة

.(الفطرةعلىيولدالامولودمنما):-وسلمعليهاله-صلى

المكونةالكبيرةكالعمارة..الخلايامنالملايينآلافمنمكونالإنانوجسم

منآلاتتموتالثوانىمنثانيةكلوفى..القوالباواللبناتمنالألافمن

..منهاالأصلطبقصورةجديدةخلايامحلهاوتحل..الخلايا

فىنرىالمجهروتحت.بالمجهرئرىولكنها،المجردةبالعينالخلايانرىولا

..ابدايتوقفلا،نهارليليعمل،وعظيماًكبيرأعالمأأجسامناخلايامنخليةكل

الفجمعناأنناولو،والإبداعالدقةغايةفىوأجهزةومصانعمعاملعلىويحتوى

البشريةالخليةلكانت،بشريةخليةحجمفىوضغطناها،ضخمكومبيوترجهاز

..ونظاماًدتةأكر

النطفة،فىالأولىالخليةمنالأصلطبقصورة،الجسمخلايامنخليةوكل

معينة،وظاثففىتخصصتالخلاياان،ذلكبعدحدث.ماوكل..الأمرحمفى

..أبدايتغيرلامباعدقيقنظامفىذلكوكل..عدداًذلكبعدتكاثرتثم

..مطلقأيتبدلولا

:-وجل-عزاللهقولفىالمكنونةالمعانىبعضمن،ذلككليكونوقد

نأالعجيبومن..،تَخوِيلاًاللًهِيسُنةتَجدَوَتنتَبْديلاَالفهِيسُنةِتَجدَقلَنة

6/1علىقطرهالايزيدوالتى،الأمرحمفىالأولىالنطفةفى،البثمريةالخلية

،النظامفىوالإبداع،الخلقفىالأسرارهذهكلتحملانالعجيبمن،مللهـيمتر
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خَلْقُهَدَاأ:11لقمانسرؤفىتعالىاللهقولونذكر..التكوينفىوالإعجاز

..،دُونِ!مِنائذِينَخَلَقَمَاذَافَارُونِىالنهِ

،عامألفمنبكثرنزولهبعدحىولاالقرآننزولوقتالعلماءيكنولم

وظل..بالعلىلهمتخطركانتوما،الحقائقهذهكلعنشيئأيدركون

بعد،وتكتسبالإنسانفىتتكون)نماوميولهوغرائزهالإنسانطباعأناعتقادهم

..الحياةمعوتفاعلهولادنه

..فشي!ئأشيثأوتتضحنظهرالعلميةالحقيقةملامحبدت،القرنهذاأوائلوفى

وميودوخصائصهالائسانكرائز:أنوثبت،الوراثةعلمتقدمخلالمنوذلك

خلقهمراحلفى،أفهبطنفىجنينوالإنسان،وتتحددتتكونانما،وطباعه

بالمجهر.الايُرىلامخلوقاًكانعندما،الأولى

تعالى:قولهفى32النجمسورةفىالحقيقةهذهوتعالىتباركاللهذكرولقد

ئزَكوالَلاَأئقاِثكُمْبُطونِنِىأجنةأنتُنموَإذالأزضِئِنأنشَئهُنمإذبِكُنمأغقمُهُوَأ

.،ائقَىبِمَبئأكلَمُهُؤأنفُسَكنم

خلقنابمادةعلمهبحقيقةوجلعزالبارىءويعلننا..الآيةبهذهالمخاطبوننحن

..صنعمايعلمصانعوكل..وسواناوبرأناخلقناالذىهولأنه

ويضع..أمهاتنابطونفىأجنةكنامنذخلقناباسرارعلمهبحقيقةأيضاًويعلثنا

الهدايةالىتقودناالتى،والعقليةالفكريةالهدايةمنهجفىالثابتةالحقائقهذهكل

لم..والآخرةالدنيافىالإنسانخيروأخيراًالىأولأتهدفوالتى،الجامعةالدينية

بطنفىجنينأخلقهمنذتتحددالإنسانغرائزأنيعلمونقلنا--كماالناسيكن

أحديجادلولا..الحالىالقرنمنالثانىالنصففىالاذلكعلمواوما..أمه

تعالىةقولهفى32النجمسورةفىبهاأخبرنا-وجل-عزاللهولكن،ذلكفى

ئزكوافَلَاأئهَاتكُنمبُطُولبنجىأجِئةأنتُنموَإذاْلأزضمِنَأنشَكُمإذيكُنمأكلَمُهُوَة

.،ائقَىبِمَنِأغفمُهُؤأنفُسَكُنم
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قالالغفارىاسيدابنثمالطفيل61سعنمسلمرواه،نبوىحديثذلكويفسر

:بفول-وسلمعلبهالله-صلىاللهرسولسعت

أوأذكرياربفيقولالملكعليهايتصورثمليلةأربعينالرحمفىتقعالنطفة)نأ

اللهفيجعله؟صوىغيرأوأصوىيارب:يقولثم..أنشأوذكراًاثهفيجعله؟أنثى

شقياالى!جعلهثم3خُلُقُهُما؟أجلهما3رزقهماياربيقولئم،سوىكيرأوسويا

!أ.سيدأاو

وسلم-عليهاللهصلى-النبىأنأسبدبنحذيفةعنالطفيلأىعنمسلموروى

قال:

ليلةوأربعيناوخمسةباربعينالرحمفىتستقرمابعدالنطفةعلىالملكعلخلأ

.فيكتبان3أنثىأوأذكررباى:فيقول.فيكتبان3سعيدأوأث!قىيارب:فيقول

.،ينقصولافيهايزادفلاالصفتطوىثم.ورزقهوأجلهوأثزعملهويكعب
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..لنفسهحتىمجهول،حىككائنولكنه..حىمخلوقالإنسان

بهلهالعلماءاعترفولقد!الإنسانهومنيعلمأنانسانيستطيعللا

الكواكبعلىويتعرفالفضاءيكتشفأنالإنسانحاوللقد..الحقيقة

المجراتثراسةوحاولبل..المجرةأعماقفىوالنجومبل..البعبدة

أيضاونبم،بعيدحدالىذلكفىونبم..الفلكىبالتلسكوبورؤيتها

والمحيطاتالبحارتيعانعلىوتعرت..الثمرسطحالىالوصولنى

ن2الإنساوتفالعلمىالتقدمهداكلىومع..بالطائراتالجولىوطار

عنالإجاَبةيستطيعلاعلمهبلغمهماعالمفأى..ففسهمعرنةأمامعاجزا

:السؤال

.؟الروحهووما؟النفسهىوما؟الإنسانهومن

مازالتبالإنسانمعرفتناان)ا44iسنةالمتوفىكاريلالكسيسالدكتوروقال

يعتنقونالذينالمفكرينأحدلوكامىوتال..(لنفسهمجهولوهو..بدائيةمعرفة

بهجهلناوسيظللنامجهولكاثنالحقيقىالإنسان)ن):الجدليةالماديةالمذاهب

..الفكريةالقضايامنكثيرفىالجدل!نالماديينمعلنختلفوااننا..(الأبدالى

كائنفالإنان..بهأنفسهمعلىونشهدهم..الرأىهذاعلىنوافقهمأنناالا

..الأبدالىبهجهلناوسيظل..لنامجهول

الحياةفىميثشهوأحوال..الإنسانخلقأسرارفىالتفكيرفىتعمقناوكلما

ولكنه..فحسبلنفسهمجهولاليسفالإنسان..عجباازددناكلما..الدنيا

نأعليناذلكنفهمحتى؟ذلككانوكيف..أيضآنفسهمعالتعامليجهل

..الطبمهنةيمارسولمال!يتعلملمرجلاأنعلمنااذا)ننا..الأمثالنضرب

!85!http://kotob.has.it



بل..؟ذلكعليهالناسينكرألا..الدواءويعطيهمريضايعالجأنحاولولكنه

سيارةتعطلتواذا..يجهلهشىءعلاجفىتدخللأنه..ذلكعليهينكرون)نهم

عطليصلحأنمنهوطلب،مثلانجارإلىصاحبهاوذهب.الناصرر.أحد

طلبلأنه..سنيماتصرفهيكونلا..كلا..؟سليماتصرفهأيكون..السيارة

يصلحها.أنمحركهاعملوطريقة،السيارةصناعةيجهلممن

حياتهأمورتنظمالتى،الوضعيةوالقوانينللأنسانبالنشةصحيحنفسهالأمران

تكونأنلايمكنأنها..ضمعالمبمشكلاتوتعالج..حقوقهوتصون

الإنسانىالمجتمعولإصلاحللأنسانمناسبةتكونانومحال..صحيحة

صراحةيعترفالعلماءوجمهور..انسانالقوانينتلكوضعالذىلأن..وصيانته

بهجهلناوسيظل..لنامجهولكائنالإنسانوأن..الإنسانهومنيعرفلاأنه

بهيصلحقانونايضعأن،)نسانلأىيتأتىفكيفكذلكالأمرومادام..ا،بدالى

يشرع)نسانأى)ن؟ومشكلاتهاحياتهاموريعالجاو،حقوتهبهيصوناوالإنسان

ويعالجالطبيجهلالذىبالإنسانأشبههو،الناصحياةبهلينظمقانونا

فىتدخلواقدهؤلاءأنفكما.معطلةسيارةب!صلاحيقومالذىوالنجار..المرض

قديكونوضعياتانونايشرعالذىفكذلك،فيهاالصحيحالتصرفيحسنونلاأمور

شئا.عنهيعرفلاوفيما..يجهلهفيماتدخل

وعدمفشلهايثبتماوسرعان..طويلاتستمرلاالوضعيةالقوانينأننجدلذلك

ويضعونيلغونهاوقد..يعدلونهاثم..ويبدلونهافيغيرونها..صلاحيتها

ولو..والإلغاءوالتعديلالتبديلمن،مفرغةحلقةفىنi)iيدوهكذا..كيرها

حقيقةهذه..لنفسهمجهولالإنسان..تبديلاومابدلوهاكيروهاماصحيحةكانت

اللههو)نه؟المعرفةحقالإنسانيعرتالذىمنولكن..اثنانعليهايختلفلا

وذرأهوبرأهالإنسانخلقالذىهوتعالىفالله.خلقبمنأعلموالخالقخلقهالذى

نَفْسُهُبِهِتُوَصْوِسُمَاوَنَعْلَمُالإْنسَانَخَلَقْنَاوَلَقَدْة:القائل!وهوالأرضهذهفىِ

الْوَرِيدِ،.حَبلِمِنْإلَيْهِأقْرَبُوَنحْنُ

http://kotob.has.it



الإلهىالوحىوهو،صيانتهكتابمعهأرسل..الإنسانخلقالذىتعالىوالله

والثمريعة،الأصسالقانون)هووالسنةالقرآن..النبويةوالسنةالقرآنفى

عثراتهداصلاح..الدنياالحياةفىمشكلاتهوعلاجالإنسانلصيانة،المثلى

القانونهوانه..الإنسانىالمجتمعفىجميعاالناسحياةوتظيم..وأخطائه

..ومكانزمان!كلصلاحهثبتوالذى،سواهللبشريةيصلحلاالذى،الخالد

علىالوحىنزولمنذوظل..التعديلعنوتنزه..التبديلعنتنزهانهذلكودليل

زمانلكلوصالحاخالدأثابتا..القيامةيوموالى..اليومدالى(!)اللهرسرل

تعالىاللهقالكما.تحوللوبدونتعديلوبدونتبديلبدون..ومكانومجتمع

1ناطرسورةنى 4 rوفى(تحْويلاًائلهِي!نةِتجذوَلَنتندِيلأائلهِلِسُئةِتَجدَتلَن

لاَمُبذلَوَقذلأيذنأرَئكَكَلِمَةُؤتَئتة:تعالىاللهيقول115الأنعامسورة

مِناقيكَأوجىفاؤاتلُة:وجلعزاللهيقول27الكهفسورةوفىألِكَلِمَابئِ

.،!ح!ادُونِهِمِنتَجدَوَلَنلِكَلِمَاِتهِمُبذلَلاَرَئكجمَابِ

السؤالهذاعنالجوابيعلملا؟الإنسانهومن:ونسألأخرىمرةونعود

الإنسانخلقأصواركثرف!ن..ذلكفىبالعلماستأثرتعالىاللهف!ن..قط)نسان

الىفليعد..الإنسانعنصحيحاشيثايعرفأنمفكرأىأرادداذا..الغيبياتمن

..النبوىوالحديثالقرأنفىالإلهىالوحىوهو،ذلكعنالوحيدالعلممصدر

حديثا3اللهمنأ!دقومن..الصادقوالحديث..اليقينالخبرففيهما
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ثهمتجهئي

نباركاللهوهوخلقهالذىالا،الإنسانحقيقةأحديعرفلا

ووجدوا..الموضوعهذافىالناصمنكثيرتحدثولفد..وتعالى

الإنسانأنفأعلنوا،الفكرمنمفرغةحلقةفىيدورونأخيرأأنفسهم

الأبد.الىبهجهلناوسيظل،لنفسهمجهولكالن

فنجد،الغييةالحقائقكلعنالوحيدالعلممصدر،والسنةالقرآنالىونعود

؟الإنسانهومن:السؤالعنالجواب

فصار،روحهمنفيهونفخسواهثم.طينمنجسدأآدمخلقتعالىاللهان

الروحبنفخكانالبشريةوتمام..بالنفسكانالتسويةفتمام..سويابشرابذلك

الإنسانشخصيةهى،بهاالروحباتصالالبشريةالنفستكونأنويحتمل..فيه

لهاالتىوهى..بالشرأوبالخيرتامرالتىوص،تفكرالتىوهى..ابشريةوذاته

البداثل.بينالاختيارمنقدر

تكونف!نها،البدنيةالغراثزواشباعالماديةالحياةمنالبشريةالنفسقربتلاذا

ذلكعنالبشريةالنفسسمتاذااما..البشريةالنفسالىللشيطانمدخلا

وينعم..سلطانعليهاللثيطانيكونلنف!نه..تعالىاللهبطاعةوتحصنت

الشسى:سورةفىوجلعزاللهقولونذكر..والآخرةالدنيافىبالسعادةالإنسان

فنخَابَؤنَذزكافا.نناتفخقذؤنَقوافا.فُجُورَهَا.تا.لفنهَانؤافاوَمَاؤتفْسأ

ىأ:دساهامنخابوقد.بالطاعةنفسهزكىمنأى:زكاهامنأفلحتدأذئاهَا

بنحمزةأنعمرابنعنأحمدالإمامL5iJ،المعاصفىنفسهدشمنخاب

أعث!ضءعلىاجعلنىاللهيارسول:فقال-!-اللهرسولجاءالمطلبعبد

:!-اللهرصولفقال.به
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احييها،نفسبل:حمزةفقال؟تميتهانفسأماليكأحبتحييهانفسحمزةيا

بنفسك.عليك:!-اللهرسولفقال

نفسهأحياوقد،الدنيافىيعيشأنالإنسانعلىأنالشريفالحديثمننفهم

نأعبيدبنفضالهعنوالترمذىأحمدالإماموروى.اليهوالتقربتعالىاللهبطاعة

تأمرالتىهىالبشريةوالنفس(نفسهجاهدمنالمجاهد)قال!-اللهرسول

يومنفسهاعنتجادلالتىهىالبشريةوالنفس..والثربالخيرالدنيافىالإنسان

للنفىيكونفالحساب..ذلككلفىالجسمأوللروحولادخل..القيامة

والعقلوالروحللنفس)طاروهو،الأرضهذهترابمنفهوالجسمأما..البشرية

وعابد،وساجدلهمسبحوهو،وجلعزاللهبأمرمسيروهوالدنياالحياةفى

،والأرضالسماواتفىشىءكلمثلذلكفىمثله..أبداأمرهمااللهيعصرلا

قولفى111النحلسورةفىذلكعنونقرا..تعالىاللهأمرمنفهىالروحأما

وَهُنمعَمِلَتْقَانَفْي!كلوَنُوَفىنقسِهَامحَنئجَادلُنَقسكُلْتاىبؤمَأ:نعالىالله

:قالعنهاللهرض-أنسعنصحيحهفىسلموروىأيُظْفمُونَلاَ

قلنا:قال3أضحكممتدرونهل:فقالفضحك-!-اللهرسولعندكنا

الظلم؟منتجرنىألميارب:يقولربهالعبدمخاطبةعن:قالأعلمورسولهالله

منى.شاهداالانفسىعلىأجيزلافأنى:العبدفيقول.بلى:وجلعزاللهفيقول

:قالشهوداالكائنبنوبالكرامحَسِيأعَلَبْكَانبَوْمَبِتقسِككَقى:وجلعزاللهفبفول

وبينبينهيخلىثم.باعمالهفتشطق.انطقى:لأركانهفيقال.فيهعلىفيختم

أناضل(كنتفعنكنوسحقالكنبعدأ:فيقولالكلام

جسمه.وأعضاءجوارحهأى:اركانه

.وأجادلعكنأدافعكنتأى:أناضلكنت

يحاسبولن،آثاممناقترفتماعلىالقيامةيومستحاسبالتىهىفالنفس

علىالشهادةالاالحسابيومدورمنالجسملأعضاءوليس..الروحولاالجسم

!98!http://kotob.has.it



عقابالاجسمهوأعضاءجلدهفتحرق،النارالىانسانأدخلداذا..صاحبها

.بالعذابالبشريةالنفسلتحسولكن،للبدن

وجل:عزاللهقول56النساءسورةفىونقرأ

بَذننَاهُنمجُلُودُهُمتضِجَتكُفنانَارأنُضببهنمضؤ!بَإبَاِتنَاكَفَرُواائلإلقإنة

.أحَ!يمأمحَنريزأكاقائلهانالْظافيبي!وقُواقيرَفاجُلُودأ

مَالَقاوُضعَقاالأنقسأائلهُئكَففُلَا؟:تعالىاللهيقول286البقرةسورةوفي

.ااك!بتمَاوَفلَبهَاكسَبَت

ونفس،لوامةونفسبالسوءأمارةنفس:ثلاثةمنواحدةالبث!ريةوالنفس

مطمئة.

سورةفىكما..بالناسل!ضرارتسعىالتىهى:بالسوءالأطرةوالنفس-ا

t;ابِالسُّوءِلَأتَارَةَالنقسق)ننَفْبى؟يزئُوَمَاة:تعالىاللهقولفى53يوصف i

.أزجيئمقفُوزرَى)نرَىرَجمَ

علىوتحثه..المعاصىفعلاذاصاجهاتلومالتىهى:اللوامةوالنفس-2

..الخيرعملالىالعودة

.(الفؤَاف!يالفسؤ!اقسِمُأنعالىاللهفول،الفبامةسورةفىونفرأ

نفسوهى..الخيرفعلفىلذتهاتجدالتىهى:المطمثنةوالنفس3-

نفسفهى..وتقلباتهاالدنيامتاعبترهقهاولا..الحياةمصاعبمنتهتزلا

اللهالىومتجهة،اللهبذكرومطمئنة،بربهاوواثقة،وقدرهاللهقضاءالىمطمئنة

اللهقول27الفجرسورةفىعنهانقرأ..شىءكلفىبحكمهوراضيةتعالى

..،تَزضئةًرَاضِيةرَئلثالىَازجيىانئطمَثئةُالنقسُبا؟تئهَاأ:تعالى

الإمارةالنفىتسنوفقد...أحوالهاباختلافتختلفالبثريةانفسوصفات

كماتظلوقد..آخريومالوامةنفساتكونوتد..يومامطمئنةنفساوتصيربالسوء
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يختلفمنهاكل..البثريةالنفردرجاتباقىوكذلك..بالسؤامارةهى

.الثباتلهاتعالىاللهأرادإذاالا،حالعلىيثبتولا

وهى،والآخرةالدنيافىالخسرانالىبالإنسانتؤدىبالسوءالأمارةوالنف!

نأعنهمااللهرضنىعباصابنعنحديثاالبيهقىأخرجفقد..الإنسانأعداءاعدى

.(جنبيكبينالتىالنفسعدوكأعدى):قال-!-اللهرصول

للعلمتخضعفلا..الغيبياتمنوهى..ماديةغيرالبشريةوالنفس

والحديثالقرأنفىالإلهىالوحىالاعنهاللعلممصدرمنلهاوليس،التجرييى

وقال(لنامجهولكائنالإنسالط)ن)العلمعصورفىالعلماءقاللذلك،النبوى

.(الأبدالىبالإنسانجهلناوسيظل)أخرون
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إانممانيةاالراتمقيقة!!ع!

الجسمنىالحباةسروهى..الإنسانفىالفريزةمنبعالبثريةالنفس

تشعرأوالترفبنعمةتحسالتىوهى..بالعتلئزهقالتىوهى

النىوهى..بالتقوىواماربالفج!اماالإنسانئلهمالتىوهى.بالعلىاب

وهى..اخرىنارةالجسملنرائزمنقادةأو،نارةبالعقلمهندبةنعمل

ومن..بأمرهوتأتمرالثيطاننزغتتبعأو..الهدايةطريقفىتسيرالتى

YAالبقرةصورةفىكماتعملماعلىنحاصبالنىفهىثم Iاللهقولفى

وجل:عز

وَهُمْكَسَبَتْمَانَفْسكُلتُؤفىثُئمائلهالَىنِيهِتُزتجعُونيَؤمأإوَائقُوا

1عمرانالسورةوفى،لَايُظْفمُونَ 8 Oذَائِقَةُنَفْسأكُلتعالىاللهتولفى

جلاللهيقولا15الأنعامسورةوفى.(انقيَامَةِبَؤمَاجُوفينُوَئؤنؤانمآانمَؤتِ

أربعمنمكونوالإنسان.،يائحَقالأالفهُحَرْمَائتىالئفْسَتَقْتُلُواؤلَاة:جلاله

:الثلاثالملكاتيحئزوالجسم.والروح،والعقل،والنفس،الجسم:جواهر

الإنسانية.الذاتيكؤنالثلاثالملكاتومجموع..والروح،والعقل،النفس

الذاتف!نلذلك..الروحومنالعقلومنالنفسمنأعم،،لانمانَيةفالذات

اللهقالكما،الحقطريقعنالهوىبهامالاذاالنفستحاسبالتقًهىالإنسانية

الهوَىعَنِالنقسَوَنَهَىرَئهِمَقَامَخَافَمَقوَامْا0401النازعاتسورةفىتعالى

هو؟من؟الهوىعنالنفسونهىربهمقامخافالذىمن"ائئاؤىهِىائجنْةَنَ!ن

مقاميخافالذىفهو..الإنسانملكاتمجموعوهو..الإن!بانيةالذات)نها

.الهوىعنالنفسينهىالذىوهو..ربه
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ويعلو،بعقلهنفسهعلىيعلوفالإنسان..والروحالمسبينالعقلويتوسط

الوجودبسرتتأثروالروح..الحسيةالغراثزبهاتتعلقوالنفس..بروحهعقلهعلى

لفظجاءولقد..والروحالنفسبينوالعقل..تعالىاللهأمرمنلأنها..والخلود

السلامعليهجبريلبمعنىجاء:معنىمنأكثرعلىيدلالكريمالقرآنفى"روح)

بَشَراًلَهاَقتَمثلرُوخنَاإلَيْهَافَأَرْسَلْنَا،:وجلعزاللهقولفىا7مريمسورةفىكما

تعالى:اللهقولفىI?الشورىسورةفىكماالعظيمالقرآنبمعنىوجاء"عَوِئا

سورةنىكماالإلهىالوحىبمعنىوجاء.أامْرِنَامِنْرُوحاًإئيْكَأوْحَيْنَاوَكَذَلِكَإ

يَشَاةمَنعَلَىامْرِهِمِنبِالرْوحِالْمَلاَئِكَةَيُنَزلُة:جلالهجلاللهتولفى2النحل

.،مِحبادِهِمِنْ

فىكما،سويابثرافيصيرالجسدفىتعالىاللهينفخهالذىالروحبمعنىوجاء

لَهُنَقَعُوارُوحِىمِنْفِيهِوَنَفَختُسَؤيْتُهُفَ!ذَا):تعالىاللهقولفى92الحجرسورة

.،شاجِديق

:لق-ي-اللهرسولأنالبخارك!وروى

ثم،ذلكمثلعلقةيكونثم،نطفةيوماأربعينأمهبطنفىأحدكميجمع)

بكتابةويؤمر،الروحفيهفينفخ،الملكإليهيرسلثم،ذلكمثلمضغةيكون

.(سعيدأووشقىوعملهوأجلهرزقه،اربع

:قال!-اللهرسولأنمسلمروايةوفى

مثلعلقةذلكفىيكونثم،نطفةيومااربعينأمهبطنفىاحدكميجمع)

(الروحفيهفينفخالملكإليهيرسلثم،ذلكمثلمضغةذلكفىيكونثم،ذلك

.(الحديثالخ)

أشهرالأربعةتمامبعدالج!نينفىينفخالروحأننفهم،البخارىروايةمن

بعضهافىمتداخلةالثلاثةالأربعينياتأننفهم،مسلمروايةومن..الأولى

..البعضبعضهامعتتزامن،خلقهوأطوارالج!نينأعضاءتكؤنإنأى..البعض
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أشهرثلاثةبعديكونوقد،أشهرأربعةمنأقلفىالجنينفىالروحينفخوبالتالى

بخلقه.أعلمتعالى4والامثلا

فىالبشريةالحياةبدادةانأى..بشراالجينيصيرالروحنفختماموبعد

حىالجنينأنومعلوم.أشهرأربعةأوثلاثةبعدأمهبطنفىجنينايكونيومالإنسان

ليسالروحأنعلىالدليلذلكوفى،وينموويتغذىالوقتذلكقبلأمهبطنفى

البشرية.النفسفىيكمنالحياةسرو)نما..الجسمفىالحياةسر

ولكه،للإضاءةمعدمصباحكمثلمثلهاوالنفسالجسمأننفهمهذامن

.الروحيمثلهذافىالكهربائىوالتيار..الكهربائىالتياروصلهإذاالايضىءلا

اللهقولفىAOالإسراءسورةفىشاملةوبصفة،معانيهبكافةروحلفظوجاء

!إالْعِلْمِمِنَاوتِيتُمْوَمَارَئىأمْرِمِنْالزوخقُلِالزوحِغنِؤبَنأئونَكَ!:تعالى

تعالى:لقولهاتباعاالروحعنالتكلمعنالعلماءمنكثيرأمسكولقدأقَلِيلاً

التعرفمحاولةفىآخرونعلماءواجتهد..9قلِيلاًإ!ائعِفمِمِنأويتُمْوَمَماأ

عليه.

أنهمعالروححقيقةعنتكلم-!-النبىأنيبلغنالم:الشعرانىالإماموقال

وله..بعلمهتعالىاللهاستأثرشىءالروحإن..أدباعنهافنمسك..عنهاسثل

.موجودأنهمنبأكثرعنهالبحثيجوزولابوحىكانماإلاخلقهمنأحدأعليهيطلع

الماءاشتباك،بالبدنمشتبكلطيفجسمالروح:المتكلمينجمهوروتال

الغزالى:الإماموقال..الأخضربالعود

هذاوسمى..الخاصةخاصةأو،الخاصةإلاالروحفىيتكلمأنينبفىلا)نه

.(أهلهغيرعلىبهالمضنونأالأمر

انهمااعتقدبعضهمانحتى،والروحالنفسماهيةفىالعلماءبعضواختلف

مذكرالروحأنغير،واحدوالنفسالروح:الأنبارىبنبكرأبووقال.واحدشيء
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سرهىالمسانونرى،الرأىهذانرىلاوأننا..العربعندمؤنثةوالنفى

غادرتهالجسمغادرتواذا،فيهالروحنفخقبلالجسمفىموجودةوهى،الحياة

الوعىسرفهوالروحوأما..تعذبالتىوهىتحاسبالتىهىوالنفس..الحياة

ويؤنث.يذكراللغةفىوالروح..وجلعزاللهأمرمنوهو،والإدراك

؟بادوخالجسمعلافةوما

..تعالىاللهأمرمنوهى..خالدةباقيةوالروح..عارضمادىاطارالجسم

الئفْسُأئئهَايَاأ:تعالىلقولهربهاإلىوعادتنفسهتركتهالإنسانماتواذا

ذلكومعنى..أيضاروحهوعادت..!مرْضِيَّةًرَاضِيَةًرَئكِالىَارْجِعِىالْمُطْمَئِئةُ

وعيهبكلربهالىويعود..الإنسانيةذاتهمنشيئايفقدلايموتعندماالإنسانأن

وعقله.لادراكه

وتحلتموتخلايا.وينتهىعمرمنهالكل..خلايامنمكونالإنسانجسم)ن

فىحىوالإنسان،ويتجددكلهيموتالإنسانفجسم)ذن..جديدةخلايامحلها

الذىالجسدهوليس،اليومنراهالذىجسدهف!ن..)نسانارأينا)ذاو)ننا..الدنيا

جديد،جسدمحلهوحلالفديمالجسمانتهىلقد..مثلامضتسنةمنذرأيناه

غيروالجلد،الشعرغيرالشعرمنهتغير..قبلمنموجودةتكن!م،جديدةبخلايا

خلاياباستثناءوذلك..البدنأعضاءسائروكذلك،اللحمغيرواللحم،الجلد

.المركزىالعصبىالجهاز

الإنسانماتف!ذا..حياتهأوالجسمموتعلىمتوقفةغير،الإنسانفحياة)ذن

تمتلمحيةالإنسانيةالذاتوتتركه،ويتحللكلهجسدهيموت،الكبرىالموتة

وجسده،الدنياالحياةفىالإنسانيةبذاتهحياالإنسانرأينافقد.الجسمبموت

والنفس.العدمبمعنىتموتلاالروحوهكذا،ويحيايموتثم،ويحيايموت
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حياةإلىبالوفاةالبشريةالذاتتنتقلو)نما.تموتلاالإنسانوذات.تموتلا

.خالدةباقيةأخرى

الله-رسولأنالصحيحانمارواه،الوفاةبعدحيةالبث!ريةالذاتبقاءودليل

بنوأمية،هشامبنأبوجهلمنهموكان-بدرفىالمشركينقتلىعلى!-وقف

يناديهم-ي-اللهرسولفجعل-ربيعةبنوشية،رب!يعةبنوعتبة،خلف

وعدناماوجدناقد)نافلانبنيافلان..فلانبنيافلان:آباثهموأسماءبأسمائهم

حقا؟ورسولهاللهوعدكمماوجدتمفهل..حقاربنا

-!-اللهرسولفقالفيهاارواحلاأجسادأالاتكلممااللهيارسول:عمرفقال

.(منهمأقوللابأسمعأنتممابيدهنفسىوالذى)
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الهـ4ء!3التى4بالنفمىالجسكلعلأقة!بن

وسر،الإنساننىالبثريةالذاتتكملالتىهىالروحأنلاثك

وما..بشرأيكونلاالجنينفىالروحنفخوقبل،فيهوالإدراكالوعى

قالكما.فيهالروحنفخبعدإلالآدمالملائكةتعالىاللهأسجد

.،صَاجدِينَلَهُنَقَمُوازوحِىمِنفِيهِوَنَفَخثصَوْيختُهُق!ذَاأ:تعالى

بهما3الروحوعلاتةبالنف!،الجسمعلاقةوما

الرابعالشهرفىالجنينفىوالروحوالنفسالجسمبينالتعلقمننوعهناك

وهناك..أمهرحمفىالجنينحياةمتطلباتمعيتفقمحدودتعلقوهو،الرحمى

بهالتعلقمنأكبروهو،ولادتهعقبالطفلفىوالروحوال!نفسالجسمبينتعلق

ولادته.قبلجنينوهو

.النومأثناءأخروتعلق.اليقظةأثناءوالروحوالنفسبالجسمتعلقوهناك

فيختلفبهماالروحتعلقأما..واليقظةالنومأثناءواحدبالنف!الجسموتعلق

..كاملاالروحمعالتعلقيكون،اليقظةأثناء..النومأثناءعنهاليقظةأثناء

وشيطرالجسمويغشالنوميأتى،قليلأشيئأالجسمعنالروحتبتعدوعندما

اليهويعودنومهمنيستيقظ،أخرىمرةالجسمالىالروحتعودوعندما،عليه

..والإدراكعىالو

القرأنفىالإلهىالوحىمنإلامعرفتهاللأنسانيمكنلاغيبيةأموروهذه

وأثناء،اليقظةوالنفأثناءبالجسمالروحعلاقةعلمناولقد..النبوىوالحديث

ربهيدعوكان!اللهرسولأنالسنةفىوردفقد..النبوىالحديثمن،النوم

:يقولالصباحفىنومهمنيقومعندما
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إليردالذىدثهالحمد.النشورلاليهأماتناانبعدأحياناالذىدهال!ضد"

".بذكرهلىوأذنجسدىفىوعافافىروحى

بينهمااتصالوجود-معوالنفسالجسمعنفيهاالروحتب!تعدحالةفالنوم

لاتتركالنفسلأن..أصفرموتولكنه..الموتمننوعوالنوم-لاينقطع

.أثناءهالجسم

وحل:عزاللهقول42الزمرصورةفىوتقرأ

تَفَسالتْىِفَئنسِكُمَنَايهَافىِنَمُتلَنممَؤيقاوَالَّتِىحِينَالأنفُسَيتؤفىالفهُة

ئِقَوْم،يَاتٍذَلِكَفِىإنثسَئىاجَلإلىَالأخْزىوَيُزسِلُانمَؤتَعَفيقا

.،بَتقكرُوق

فىالإنسانأجلانتهاءعندالنفىيقبضاى:ْمَوْتجفاحِينَالأنف!قنجتوَئىالئهُ

الدنيا.

ابنفقال..الآيةتفسيرفىالعلماءاختلف:منامهافىقمثلموالتى

أجسادها.فىأرواحها)بقاءمعالنفسيقبضأى:عباس

التقذيرويكون..نرمهاتوفيهاف!ن..تمتلمالتىالنفس:الفراءوقال

نومها.وفاتهاتمتلموالتى:القول

فىتلتقى،والأمواتالأحياءأرواح)ن:المفح!رينمنوغيؤعباسابنوتال

،الأجسادالىالرجوعجميعهاأرادف!ذا..لهااللهشاءمافتتعارف،المنام

أجسادها.الىالأحياءأرواحوأرسل،عند.الأمواتأرواحاللهأمسك

)ذاالأحياءوأرواح،ماتوااذاالأمواتأرواحيقبضالله:جبيربنسعيدوقال

الموتعليهاتضالتىفيمسكأتتعارفانلهااللهشاء,فتتعارف.ناموا

ينيدها.أى(الأخرىويرصل

ثىءالحالينفىالمقبوضةالنفسأن،الأيةمنالمفهوم:القشيرىوقال

."ئسَمىأنجلإلَىالأخْرَىوَبُزفيانمَؤتَمَحلَنفانَمىالنًىِتبُفسِكُةواحد

مأواحدثىءهماوهل..والروحالنفىفىالمفسرونالعلماءاختلفولقد
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واحدجوهروالروحالنفسانالأظهر:بعضهمقال..مختلفانجوهرانهما

:يقولينامكانعندما!اللهرسولدعاءذلكفىودليلهم

لهافاكفرنفسىأمسكتان.أرفعهوبكجنبىوضعتبكربىسبحانك)

(.الصالحينعبادكبهتحفظبمافاحفظهاأرسلتهاوان

واحد،شىءوالروحالنفسأنعلىيدلما!اللهرسولحديثىفنرىولا

أرسلتها:دان..الموتعليهافدزتاذاأى:لهافاغفرنفسىأمسكت)ن!فقوله

نفسالنومفىتتوفىالتىالنفس:الزمخشرىوقال..الموتعليهاتقدرلماى

.الحياةلانفسالتصمِز

.تموتالتىهىالنفسولكن..الروحليصيموتالذىأنرأينا

.النبوىوالحديثالقرآنفىذلكعلىالدليلونجد

تعالى:اللهيقولعمرانالسورةففى

.ئؤخلأ"كِتَابًاالفهِبإذنِالأنَمُوتَاقبنَقسكَانَوَمَاة

ذَائِقَةُتفْسكُلة:سبحانهاثهيقود185أيضأعمرانادسورةوفى

.9انمَؤتِ

جاءَإذَانَفْ!االفهُيؤخرَؤئن!:وجلعزاللهيقول11المنافقونسورةوفى

.9أجَفنا

أزضِبِأئتفْصقتَدْرىؤمَاة:تعاشالهيفول34لقمانسورةوفى

."تَمُوتُ

فى،الجسمأوالروحعلىوليس،النفسعلىيقعالموتحقيقةوجاءت

نأعنهاثهرضجا!برعنسننهفىماجهابنروىفقد.أيضأالنبوىالحديث

لننفساف!ن.الطلبفىوأجملوااللهاتقوا:الناسأيهايا):قال!اللهرسول

ا".الشريفالحديثالخ..رزقها(تستوفىحتىتموت

بهمامرت،إكنيفبنوسهل،سعدبنقيسأن،ومسلمالبخارىوروى

رسول)ن:فقالاكافعجنازة)يعنىرضVIأهلمنأنها:لهمافقيلفقاماجنازة

نفسا؟أليست:!فقاليهودى)نه:لهفقيل.فقامجنازةبهمرت!اثه
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هىالنفرأننفهم،يفةاكِالنبويةوالأحاديث،الكريمةالآياتهدْهمن

والروحالنفسأننرىولا،اللهأمرمنفهى،تموتلاالروحوأن،تموتالتى

والمفسرين.العلماءبضيعتقدكما،واحدشء

الجسد،فيهاالروحيغادرصغرىموتةالنومنعم؟الموتمننوعالنوموهل

وانتهاءالموتعندإلا،قطالنفسلاتغادرهولكن..بهمتعلقايظلولكن

فقال؟الجنهَأهلأيناماللهيارسولقيل:قالعنهاللهرضىجابروروى..الأجل

نأتعالىاللةقذرولقد..(فيهاموتلاوالجنة،الموتأخوالنوم..لاا!

وان..بالجسدالروحيتبسأنلابدفكان،الدنياالحياةفىالإنسانيكون

وعندما..المتعددةالإنانحياةمراحلأثناء،مختلفةدرجاتعلىذلكيكون

الروحوتترك..ربهاالىوتعودالنفستقبضالكبرىالوفاةالإنسانيتوفى

ذلك.بعداليهولاتعود،الجسم

تعلقوهو..البرزخحياةأثناءخاصابرزخياتعلقابهمتعلقةتظلولكنها

لقتلى!اللهرسولمخاطبةمنذلكنفهم..تعالىاللهالابعلمهيحيطلا

وماقتلهمبعدوالسمعالفهممن!الهرسولاليهمنسبومابدرفىالمشركين

بعضهذه..مشيعيهأقداموقعيسمعالميتأن:النبوىالحديثفىأيضأورد

نتكنمأنينبغىوما..منهمابكلالروحوعلاقة،بالنفسالجسمعلاقةملامح

منأحدلايعلمهاالإنسانحقيقةف!ن..بظنأوباجتهادوالروحالنفسفى

باطوارتمرالدنيافىالإنسانوحياة..تعالىاللهالاعلمابهايحيطولا..الناس

فىفالحياة..أخرىمخلفةبأطوارتمرالآخرةفىالإنسانوحياة..مختلفة

تختلفالدنيافىوالحياة،بعدهاحياتهغير،الروحنفخقبلالرحمداخلالجنين

،الآخرةفىالحياةغيرالموتبعدالبرزخفىوالحياة..الرحمفىالحياةعن

فىحياةإلىبهينتقلموتإلىثم،حياةالىموتمنالإنسانينتقلوهكذا

منملكوتفى،أبدافيهالاموت،خالدةذلكبعدحياةالىثم،البرزخ

.سعيداأوشقيافيهايكون،الدنيامنوأرحبأوسع،تعالىاللهملكوتات
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-!ميور

،فبرالبنتم!يةالسلألأتجم!ص

البشرجميعأنالى(الإنانعلم)الأنثروبولوجىعلماءتوصل

سلالاتذلكبعدتفرقتثم..الخلقبدءفىواحدةسلالةالىي!مون

ورافىونظام،عامة!فاتنىتشتركالبشربةوالسلالات..مختلفة

ولون،الثعرلونمثلالبدنيةالصفاتبعضفىتختلفولكنها،عام

العينين،وشكل،الأنفوثمكل،العينقزحيةولون،البشرة

الصفاتمنذلكؤكير،الوجهوملامح،الجسموطول،والشفتين

البدنية.

هناك؟البشريةالسلالاتبينالوراثيةالصفاتفىالاختلافاتأسبابهىوما

اهمها:اسباب

وأبسببالوراثيةالعواملبعضفىتغيراتوهى:الوراثيةالطفرات:اولا

جيل.بعدمنجيليتوارثهاالتىالبدنيةالصفاتفىتغيراتعنهاينتج،لآخر

سلالاتظهوراصبابمنهى:البعضبعضهاعنالشعوبعزلة:ثانيا

لممثلاالأمريكيونفالهنود..منهالكلمميزةخلقيةصفاتلهامختلفةبشرية

المحيطيفصلهاالتىبينهمالمسافةلبعدوذلك..الأشراليينمعيتزاوجوا

سكانمعيتزاوجوالم،)1،سكيمو،القطبيةالمناطقأهلوكذلك..الهادى

الاشوائية.المناطق

بعضفىعنهماتختلفأخرىسلالةذلكعننتج،سلالتاناختلطتواذا

الوراثية.القوانينعلىبناءالخلقيةالصفات
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رئيسية:بشريةسلالأتخمسوهناك

القوقازية.السلالة-ا

الزنجية.السلالة2-

المغولية.السلالة3-

الحمر.الهنودسلالة4-

الاسترالية.السلالة5-

بلوبنباخعليهاواطلق..عدداالبشرسلالات.أكئرهى:القوقازيةوالسلالة

Blobenbakhبالصفاتالسلالةهذهوتتميز..الماضىالقرنفىالاسمهذا

التالية:الوراثيةالخلقية

نحنوننتمى،الغامقوالبنىوالقمحىالأبيضبينيتراوحالذىالبث!رةلون

منها:فرعيةسلالاتالىالقوقازيةالسلالةوتنقسم..السلالةهذهالىالعرب

الشمالية.وأمريكاأوروباسكانوهم:الشماليةالسلالة-ا

الأبيضالبحرحوضسكانوهم:المتوسطالأبيضالبحرسلالة2-

المتوسط.

الشرقية.أوروباسكانوهم:الألبيةالسلالة3-

بشعروتتميز،العددفىالقوقازيةالسلالةبعدوتاتى:المغول!ةالسلالهاها

الشكلفىمميزوميل،عريضوالرأس،بنىالعينولون.مستقيمبنى

وتقطن:أخرىفرعيةسلالاتالسلالةولهذه،صغيروالأنف،للعينينالخارجى

الأتص.الشرق

الآنعددهميزيدولا،الأصليوناسترالياسكانهم:الاستراليةالسلالةاط

مخحجممنأقلالمخوحجم.سوداءوبشرتهم..نسمةألفخمسينعلى
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الثقافىالتطورسلمفىبدائيةالموجودةالسلالاتأكئروهم..القوقازيين

والبدنى.

بعضهامنأرقىالبشريةالسلالاتبعضأنقديماالباحثينبعضاعتقدولقد

فىوخاصةالكثيرينتعصبزادولقد..الحضارةصنععلىوأتدر..الآخر

Aryanismالآريةالسلالةمنوهم..الأفكارلهذهالشماليةوأمريكاأوروباغرب

وأرقىأنقىأنهمواعتقدوا(الثماليةالسلالة)أو(الأبيضالرجلسلالةأى)

الحضارةصنععلىوقدرةذكاءالبشرأكئرفهموبالتالى..البشرسلالات

الدوللاستعمارمبررأ،هذاالمخطىءاعتقادهممنواتخذوا..الإنسانية

شعوبها.واستعبادالأخرى

نأ(الألمانيةالأمةالىخطاب)كتابهفىالماضىالقرنأوائلفىهيجلوذكر

غيرمختلطةشعوبالأخرىالشعوبوأن..)نقى(جنسالألمانىالجنس

النصففىء!gobineauجوبينودىابكونتوتحمس..أصيلةوغيرخالصة

للجنسالعنصرىالتعصبإلىودعا،هيجللأفكارالماضالقرنمنالثانى

وكتب.العالميسودانويجب،البشريةالسلالاتأرقى)نهوتال..الآرى

البشرية(السلالاتتفاوتعنرسالة):عنوانه1854سنةنشرهكتابفىأفكاره

السلالاتدمارالىسيؤدى،الشعوببينالفوارق)زالةعلىالعملأنواعتقد

التى،العالميةالحروبأسبابأحدوجوبينوهيجلأفكاركانتولقد..النقية

أمريكامنكلفى،العنصريةالتفرقةأسبابمنأيضأوكانت..أوروبافىقامت

والبيض.السودبين،افريقياوجنوب

ورقيا؟نقاةالبشرأكثرأنهاأهلهامنكثيرزعمالتىالآريةالسلالةتصةهىوما

جونزوليامالانجليزىاللناتعالماكت!ثفعندما1786سنةالىترجعالقصة

التىالث!عوبانفاعتقد..والسانسكريتيةوالجرمانيةاللاتينيةاللغاتبينقرابة

كلمةأث..القربىمنبعلاقاتالبعضبعضهامعترتبطاللغات0بتلكتتكلم

كلمةووضع،91..سنةتوفرالذىموللرماكساللغاتعالمالىفترجع"آرى)
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منطقةتقطنكانت،الأوروبيةبالهنديةالمسماةالسلالةأناعتقدلأنه،أرى)

لغتهممعهمونقلوا..وغرباجنوباالآريونهاجرثم..آسياوسطفىاريانا

الشمالية.أمريكاالىومنهاأوروباشمالالىهاجروالقد.ذهبواأينماوحضارتهم

عنهتحدثالذىاللغاتلابهأنتبين،الحاضرعصرنافىالعلمتقدمومع

الىيعودولكن،بهاالمتحدثةالشعوببينالقربىصلةإلىيعودلا،جونزوليام

البعض.ببعضهاواتصالهاالشعوببينالثقافىالانثار

منلهاأساسلاتاريخيةأسطورة،الممتازةالآريةالسلالةفكرةصارتوبذلك

فىالتشابهان(اللغةعلم)كتابهفىمخهلأ،3سايساللغاتعالموقال..الصحة

بينالثقافىوالانتشارالاجتماعىالاتصالمنكثرثىءعلىلايدل،اللعنة

..الشعوب

علىوبناء..والدراسةالبحثمنمزيدبعدهذاعصرنافىللعلماءوتبين

غيرهاعلىوأقدر،أخرىسلالاتمنأرقىسلالاتتوجدلاأنه،العلمىالتقدم

وراثيةاختلافاتهى،الشعوببينالاختلافاتكلوأن..الحضارةصنعفى

علىوساعد..ذلكبعدالأجيالتوارثتهاوراثيةطفراتحدوثبسبب،يخلْقية

منغيرهامعالتزاوجعدم،بعينهاشعوبأو،بعينهاسلالاتفىوجودها

..الأخرىوالشعوبالسلالات

الشعوبتلكفىالأفرادبين،هائلةوحضاريةثقافيةفوارقهناكأنولاثمك

لهادخللا،السلاليةالسماتأنعلىيدلمما،السلالةنفسالىتنتمىالتى

منعلهتولقد..الحضارةصنععلىالقدرةثرجةىفولا..الذكاءلرجةفى

منغيرهاسادتوحضارات،العالمقادتشعوباأن،الشعوبتاريخ

..صحيحذلكوعكس..وانتهتذلكبعدباءتقد،الحضارات

حدثتما،النبوىوالحديثالقزآنفىواليقينالحقالىالناساستمعولو

أشعلتالتى،والحروبالمأسىحدثتوما..الآراءفىالانهتلافاتهذهكل
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بعضهاعنالبشرأجناسبتمايز،مخطىءواعتقاد،عنصريةنعراتبسببنيرانها

الآخر.عنأحدهاوتفوقالبعض

خلَقْنَحُمإنًاالنًاسُإيقايَا!:وجلعزاللهقول13الحجراتسورةفىونقرأ

اللًهَإنأتقَحُنماللْهجمندَفرَمَكُنمإنلِتَعَارَنُواوَقَبَائِلشُعُوبأوَتجقفنَئهنموَأنثَىذَكَرئِن

.(خَبِيرَعَلِيمَ

..سلالاتهمبكلكافةوللبشر،جميعاللناس،الكريمةالآيةفىالخطاب

الصالحوالعملبالتقوىالا،الآخرعنأحدهمولايتفوق،سواءجميعافهم

المثلى.والقيم

sjjjالوداعخطبةفىقال!اللهرسولأننضرةأ.ىعنأحمدالإمام:

علىلعربىفضللاالا.واحدأباكموأنواحدربكم)نألاالناسأيهايا)

أحمرعلىلأسودViأصو!4علىلأحمرولا،عربىعلىلأعجسولا،أعجمى

.(بالتقوىالا

حدثتوما..التفكيرأخطأواماالنبوىوالحديثالقرآنالىالناساستمعلو

قامتوالتى،والحاضرالماضفىالإنسانتاريخفىالمأسىمنالكئيربالتالى

وأ،صحيحعلمىأساسبدون،البشريةالسلالاتبين،العنصريةالتفرقةعلى

سليم.منطقىدليل
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"لأ-َصت
و؟بمالبلتن!بينالألوان4أإلسنةااخنلد.؟+ءآة

ل!!بي كه

ناللعلماءتكد،كبيرعلمىتقدممنبهوماالحالىالعصرجاءلما

وانه..ثابتةقوانينعلىتقومالشعوببينالوراثيةالعواملاخلاف

ولا..اخرىسلالةعلىسلالةبتفوقالوراثيةالخِلْقيةللصفاتعلاقةلا

فىالشعوببينالاختلافأنللعلماءوتبين.ءأخرشعبعلىلشعب

الثقالةدرجةفىالاختلافبسببهو،والحضارىالعلمىالتقدملرجة

ليسوأنه..الشعوببينالثقافىواتبادلالانتشارولرجة،والتعليم

.أخرىسلالةمننقاءوكثررقياكثرالبشرمنسلالةهناك

القرنأواخرحتىصحيحعلسأساسبدون،الوراثةعنالبشرعلومظلتولقد

الوراثةعلمفىالصحيحةالعلميةالأسسمندلجريجوراكشفعندما،الماضى

منتنتقلالوراثيةالصفاتأنإلىتوضلولقد.النباتاتلبعضدراستهعلىبناء

وقانون،ثابتوراثىنظامفى،الخلايافىوراثيةعواملبواسطة،جيلالىجيل

محكم.وراثى

ذاتية:نوعانالوراثيةالعواملأنهنكنجالألمانىالعالماكتشف1918سنةوفى

الخلاياداخلأنوبوفرىوسيتونوالترالعلماءاكثمف3091سنةوفى..وجنسية

البحثواصتمر..الوراثيةالعواملتحمل()كروموسوماتصبغياتالحية

ثراسةإلى،بأمريكامورجانتوماسالعالمتوضلعندماا349سنةحتىوالدراسة

حجمهالكبرنظرأ،الفاكهةلذبابةاللعابيةالغددفىالموجودةللكروموعموماتديقة

علىومرتبةمصفوفةالوراثيةالعواملأنواكتشف..ودراستهارِويتهاوسهولة

يتعرفواأن،وغيرهماوكريكواتسوناستطاع5391سنةوفى..الكروموسومات

سنةوفى..الحيةالخليةفىللكروموسوماتالكمياثىالتركيبعلىمرةلأول
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لمبرفةالعلمىالبحثطريقيفتحأن،ونايرنبرجماتياىمنكلاستطا6191

..الوراثىللعاملالثلاثىالتركيب

سنةففى..حديثاالاتعرففلمالإنسانخليةفىالكروموسوماتعددأما

صبعةالإنسانفىالكروموسوماتعددأنووتروينىمثلالعلماءاعتقد1291

نظراً،وأربعونثمانيةانها:بينترالعالمقالا029سنةوفى،كرومؤسوماوأربعون

ثمانية،بالإنسانشبهاالقرودأقرب،الشمبانزىالقردخلايافىعددهالأن

النشوءأووالتطورالأنواعأصلنظرياتعلىبناءالاعتقادوكان..وأربعون

فلابد،الخلقمنواحدنوعومنواحدأصلمنهماوالقردالإنسانأن،والارتقاء

هذاوظل..كذلكوأربعونثمانيةالإنسانخليةفىالكروموسوماتعدديكونأن

وفوردليفانمنهم،كثيرونعلماءاكتشفعندما5191صنةحتىالاعتقاد

..دقيقةعلميةدراسةالبشريةالخليةفىالكروموسوماتيدرسواأن،وهامرتون

عددأنوهى،ا56Aسنةقبلمنمعروفةتكنلمجديدةحقيقةالىفتوصلوا

القردمثلوأربعونثمانيةوليست،وأربعونستةالإنسانخليةفىالكروموسومات

كماالقردسلالةمنينحدرلمالإنسانأن،حيئذالعلماءلدىوتأكد..ال!ثممبانزى

..قبلمنوالتطورالأنواعاصلعلماءاعتقادكان

وهى..الجلدلونصفة،جيلالى-يلمنتنتقلالتىالوراثيةالصفاتومن

،والاعجازالدقةبالغفىنظامعلىبناء..الوراثيةالصفاتباقىمثلمثلهاتنتقل

البارىءالخالققدرةعلىدليلايقدمومما..البشرىالعقلتصورفوقهومما

وَمَاة:وجلعزاللهقولا3النحلسورةذلكعنونقرأ..وتعالىتباركالمصور

سورةوفىايدَكرُونَبقؤآٍلأبَةذَبكَنىِإنًألوَانهُمُخْتَلِفاالْأزضِفىِلَكُنمفَرَأ

2الروم yؤاختِلَاثوَالازضِالسًمَؤاتِخفقأيةِلهِوَمِنْأ:عزوجلاثهيفول

.ألِفعَالِمِينَلآياَتٍذَلِكَفىِإنوَأنوَانِكنمالين!كُنم

الخلق،فى)عجازمنفيهماوما،والأرضالسماواتخلقتعالىاثهقرنلقد

اختلافبأيةالخلقفىالعظيمةالآيةهذهقرن..التصويردابداع،النظامودقة
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أنهماعلىيدلمما..البشروسلالاتالأرضثمعوبفىالألوانواختلاتاللفات

فاطرسورةوفى.الصنعفىوالإبداع،الخلقفىالأعجازفىشاويانأيتان

ابعاديدركلامما،الألواناختلافخلقفىالإعجازعننعالىاثهيحدثنا27-28

مِنَأنزَلَالفَةا!ترَألَمْة:تعالىيقولالمتخصصونالعلماءالا،فيهاثهمقدرة

تُختلِصؤحُفزببغ!جُذذانجبالِوَبنَألوَائفاتُختبفاثَمَراقيبهناخزنجنَافاةال!ئماَه

،*ءهـيَ*ي.55ء.ء5"?ءهـَ*
إنمَاكلىلِكالؤانهمختبصوَالانعَامؤالدؤابالناسِؤمِنَ.صُودوَفرَابِيبُالوَانها

كَفُورَ،فزِبزَالفَةإنانعُلَمَاءُمحبا!بمابقالفَةيَخْشَ

ولا.وبهاثهاورونقهاجمالهاهوسر،جميعأالمخلوقاتنىالألوانتعددان

..فيهحضاريةأوذهنيةأوعقليةميزةائ،الإنسانجلدلوناختلافعلىيترتب

ولا..الإنسانذكاءوبينبينهاعلاقةولا..الوراثيةالصفاتمنصفةالجلدفلون

آخر.بلونأخرانسانمنكثر،حضارةولبناء،للتعلمالفطرىاصتعدادهعن

ولا..كبرىوأكذوبة..كبيرخطأالجلدلونعلىبناءالعنصريةالتفرقة)ن

الحق-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولقررفلقد..مطلقابذلكالإسلاميعترف

عربى،علىلعجسولا،أعجسعلىلعربىفضللاا:فقالواليقينوالصدق

بنبلالكانولقد،(بالتقوىالاأحمرعلىلأصودولا،أسودعلىلأحمرولا

عليهاللهصلى-اللهلرسولالمقربينومن،الصحابةكبارمنياسربنوعمار،رباح

وارتفاع،شرفهمعلومنجلدهملونيقللولم..اللونأسودجلدذاكانا،وسلم

..كافةالمسلمينوعند..ورصولهاللهعندثأنهم

ولا،لأحدامتيازأويست،خلقهفىالهآياتمنأية،البشرألوانفاختلات

.ذكاءأولفهممقياساولا..لإنسانعيبا
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المفميخوخة!وافىاؤنسان

كائنوكل،الإنسانحياةدورةفىالطبيعيةالمراحلاحدىالشيخوخة

بينما،وزيادةنموفىالدنياحياتهمنالأولالربعالإنسانويمضى.حى

تدريجيةاضمحلالعملياتفى،حياتهمنالباقيةالثلاثةالأرباعبمض

وثبنىتموت..خلايامنمكونالجسمأننعلمونحن..ومستمرة

عمليتاتعقبهما،وبناءهدمحالتىفىالجسمانأى،جديدةخلايامكانها

..بعضابعضهابعفبدوراتفىوذلك..وبناءهدم

الهدمسرعةتجاوزتواذا..نموحدثالهدمسرعةالبناءسرعةتجاوزتواذا

..الشيخوخةحدثتالبناءسرعة

مبكرةصنفىت!ث!يخأجساموهناك..طويلعمربعدالالغلاأجساموهناك

العمرعلىمتوقفةليستالشيخوخةلأن..للشيخوخةمحددعمرهناكفليس

..الجسمخلايامنخليةكلفىالبيولوجىالزمنعلىمتوقفةهى!انما..وحده

وللشيخوخة.كبيرارتباطالجسمخلايافىاليولوجىوالزمنالإنسانعمروبين

يستطيع،قوةمنبقيةجسمهفىتكون،أطوارهأولفىوالإنسان.كثيرةلرجات

الطوروفى،سنواتالطورهذايستمروقد..نفسهلثونيقومأنبهاالإنسان

كلفىالبدنالعجزويهاجم..البدنفىالضعفيدبالث!يخوخةمنالثانى

..ومشقةجهدفىنفسهبشئونالإنسانويقوم..مكان

الإنسانيستطيعلاالذى،المتأخرالثجوخةطورفىوقع،العمربهامتدو)ذا

..قبلمنيعقلأويدرككانكما،ويعقليدركأنولا..نفسهبشئونيقومأنفيه

شاق..الشيخوخةمنطوروهو..العمرأرذليسسالمتاخرالطوروهذا

مننستعيذ-إن!-رصولصيدناعلمناوقد،قطلنفسهأحديتمناهلا..وصعب
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واعوذ،الجبنمنبكأعودانىاللهم)البخارىرواهالذىدعاثهفىكماالعمرأرذل

عذابمنبكواعوذ،الدنياقنةمنبكوأعوذ،العمرأرذلالىاردأنمنبك

فالإنسان..جديدمنالضعفالىالعودةمعنىفيه،أُرد)-!-وقوله(القبر

الضعفإلىالعمرأرذلفىوُيرد..شيئادنياهأمورمنلايعلمضعيفأئخلق

..شيئأعلمبعدمنيعلمولا

روىكما،أطوارهابكلالشيخوخةمننستعيذأنأيضأ--!النيىوعلمنا

:يقول--!النبىكانقالعنهاللهرضأنىعنالبخارى

منبكوأعوذ،الجبنمنبكوأعوذ،والكسلالعجزمنبكأعوذانىاللهم)

الريفالحديثالخ.(الهرم

مماليةدرجاتالىيؤدى،الجسمفىبيولوجىوتغيرطبيعىتطوروالشيخوخة

منودرجات..كئيرةالجسمأعضاءفىتغيراتوتصاحبها..والوهنالضعفمن

..ثتىالضعف

والنمو،،الخلق:مراحلبأربعيمرالدنياالحياةفىالإنسانجسموتاريخ

وراثى،نظامعليهاويهيمنينظمهاموروثةصفاث)نهاوالموت،وال!ثيخوخة

بعوامليتأثر،كلهالنظامهذاولكنحيةخليةكلنواةفىالوراثىالنظامويكمن

..الطارئةالأمراضأوالبيثةتأثيراتمثلتزيدأوصرعتهمنتبطىء،خارجية

سنوات،متعددةنفسيةأزماتتحتأو،ضاقةبأعماليقومالذىفالإنان

مستريح،البالمطمئن،مرفهةناعمةحياةيعيشاتانقبلجسمهيشيخ،طويلة

قبلجسمهيثيخ،طويلازمناالأمراضتداهمهالذىالانسانوكذلك..الأعصاب

السليم.الإنسان

..العمرتقدممعتتضاءلالخليةفىالبيولوجيةالوظاثفتف!ن،حالأيةوعلى

منالمعاناةدرجةفىالناسبينكبيرَتفاوثفهناك..ذلككلعنوفضلا

الجميعفىيحلثالذىأنالا..الآخرمنكثريعانىفالبعضُ..الشيخوخة

للجسم.الوظيمةالقدرةفىستمرانخفاض

!011!http://kotob.has.it



الشيخوخة؟فىالمختلفةالجسملأعضاءيحدثوماذا

مثل..كثيرةعضليةخيوطمنمكونةفالعضلة،الشيخوخةفىتعافىالعضلات

خيطكلوفى..مترمللى01/1علىقطرهلايزيدخيطكل..الخيوطمنحزمة

..وسهولةبقوة..العضلةوارتخاءتقلصشأنهمن..وعجيبدقيقنظام

فتتصلبالعضليةالخيوطداخلالنظامذلكيضعف،العمرتقدمومع

وفى،العضلىالضعفويحدث..حجمهاويقلقوتهاوتتض!اءل..العضلة

وفى.وتقوىوتكبرتنموالعمرتقدمومع.ضعيفةالعضلاتتكونالطفولة

الخلق،:مراحلأربعالجسمفىالعضلاتعلىوتمر.وتضعفتعودالشيخوخة

الجسمأعضاءوكلضعفثمقوةثمضعفأى..الضعفثم،القوةثم،والنمو

هذهعنونقرأ،ال!ثميخوخةفىأخرىمرةبالضعفثمبالقوةثمبالضعفأولأتمر

جل:عزواللهقولفي(54)الرومصورةفىالحقيقة

قُؤ؟نجغدِمِنْجَعَلقُوًةغُضَنصبَغدِمِنْنجعَلَثئمضَغصئنْخلَقكُمائلِىىالذُأ

."الْفَدمرُالْعَلِمُوَهُؤبَشَاءُفابَخلُقُؤثَيةضفقا

دورالوراثيةوللعوامل..العمرتقدممعالشعرأ.يتغيرالجسمشبعرعنومذا

فىأماوكثافةقوةوأكئر،مرونةأكثرالسنصغرفىيكونفالشعر..ذلكفىكبير

فىوخاصةيتساقطوقد،كئافةوأقل،قوةوأقل،مرونةأقلفيصيراليخوخة

جَعَلثُئمأ:تعالىقولهفىكما..شيباالرأسويشعلالشعرويبيض..الرجال

.9ؤثيةضنقانُؤ؟نجندمِق

وهذه..العمرتقدممعوالمفاصلالعظامتتغير؟الجسمفيالعطامعنوملذا

العظاموتصبح،المفاصلفىالغضاريففتتأكل..تفاديهايمكنلاحتميةتغيرات

فىالشيخوخةوهنفليس..الأشابلأوهنفتنكسرقوةوأقل،مرونةأقل

الحديثفىالحقيقةهذهذكروجاء.أيضأالعظاميصيبولكنه،فحسبالعضلات

ؤاشْتَعَلَمِىانعَظْمُؤققإنًىرَبً):تعالىاللهقولفىالسلامعليهزكرياالنبىعن

."ثَيناالزأسُ
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هيكلالعظملأن،الشيخوخةفىالضعفعلىللدلالة،بالوهنووصفالعظموذكر

الجسم.باقىووهنئداعى،ووهنتداعىف!ذا،بنائهوأصلالجسم

انتشاروالمعنى.اللغةفىالاستعارةأحسنمنوهذا:شيباالرأسواشتعل

مخرجالناراشتعالفاْخرج..الهشيمفىالنارانتشارالرأسفىالشيب

الشيبأخرج،الرأسوهوومنبتهالشعرمكانإلىالاشتعالاسندثم"الاستعارة

.مميزا

ف!ذا..الشيخوخةتحدثالتىالأصبابأهممنالجسمشرايينتصلبأنشكولا

الجسمأجهزةتصلالتىالدمكميةتلتوبالتالى..سعتهاضاقتالشرايينتصلبت

النتيجة؟تكونماذا..المختلفة

تضعفوغيرهاوالعضلاتوالكلىوالقلبالمخمثلالجسمأجهزةأنالنتيجة

حدثت،مبكرةسنفىبالشرايينتصلبحدثوإذا..كفاضهاوتقل..قواها

شبابفترةطالت،جيدةصحةفىالشرايينظلتوإذا..مبكرةشيخوخة

الزمن.مرورمنبالرغم،الإنسان

..كبيرةبصورةالجسماعضناءإلىالواصلالدميقل،العمرأرذلوفى

الأمروينتهى...الفكرىالاستيعابويقل،التفكيرويضعف،الذاكرةفتضعف

منالانسانيعلملاوفيها..الشيخوخىالعتهحالةإلى،العمربهطالإنبالانسان

.(5)الحجسورةفىالحقيقةهذهعنوتقرأ..قليلاشيئاإلاحولهالدنياامور

مرورولكنه،سريعأمرورأالدنياالحياةفىالإنسانبتاريختمركريمةأيةانها

ودقيق.محكم

إيهَايَاأتعالىتولهفىمحكم)يجازفىالإنسانتاريخالبمصورةأيةاصتعرضت

ثُئ!مَحفقَةبقثُئ!نطقهمِنثُئ!تُزابئنخلَغتحُمنَ!ناانبَضثئقزنجببىكُ!ئنمإنالتاسُ

ئفىاًتجلإلىتثتاءُقاالأزخامبخىؤئقزتكنمثنئينمُخفقةٍوَقنرِئخفتَيئضْتهمِن

أزذَلإلَىيُزذئنوَمِنكمئتَوَفئمْنوَمِنكمأثُذكنمبتَنفنُواثئمطقلاًئخيرخكنمثئ!

.شَنا(نجندِعِفمبقانئئبربكيلاَيَنلَنم
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*يصلالدنياهذهفىالإنسانحياةفىالمتأخرةالمراحلوهى،العمرأرذلففى

علىالقدرةيفقدوقد..استيعابهويقل)دراكهفيقلالشيخوخىالعتهالىالإنسان

ائعُمُرِأرْذَلإلَىيُرَذثنوَمِنكُمأنعالىقالكما..أمورمنحولهبدوربماالعلم

نجننُنَكسهُنعَئر.وَمَنأ:ي!سورةفىقالوكما،ثَبئابَندِعِفممِنْيَفلَمَلِكَيلآ

نأويعلمناتعالىاللهيدعو!اللهرسولسيدناكانلماذانعلمهناومن،ألخَلْقِ

.(العمرأرذلالىأردأنمنبكأعوذ)نىاللهم)نقولوانندعو

وجل:عزاللهيقول/07النحلسورةوفى

عِفمبَندَيَغلَمَلآيكىانعُمُيرأزذلِإلَىيُرَدْفنوَمِنكُمبَتوَفحُنمثُئمخلَقَكُنموَالفهُأ

.9قدِيزعَلِيمَالفهَإنث!ينًا

يصيرفيهاوالتى،الشيخوخةمنالمتأخرةالمراحلهى،عنمناكماالعمروأرذل

أى"شيئامِحفمبَغذيَنفمَلَابكقأوالخرفالعتةلالى،العقلنقصالىالإنسان

.الأمورمنقبليعلمكانمايعلمفلا،الطفو!ةحالةالىيرجع

فى،ضَيئاجمفمبَندَبَنلَمَلَالِكَىانعُمُرِأزذلِإلَىأالإنسانردحقيقةوجاءت

وقدرة،الدنياالحياةفىالإنسانخلقأطوارعنالحديثسياقفى،النحلسورة

شمْونه.بكلتعالىاللهرعلم،عليهتعالىالله

بعدالبعثعنالحديثمعرضفى،الحجسورةفىالحقيقةنفسذكزوجاء

الدنيافىشيخوختهإلى،نطفةخلقهأولمق،الإنسانخلقاطوارفساق،الموت

بعدالبعثحقيقةعلىدليلاهذهوالحياةالموتبورةساق..ذلكبعدوموته

شيخوختهافىالمرأةفتصير..الجسمفىتغيراتتحدثالشيخوخةوفى..الموت

.الإنجابعلىقادرغيرالرجلويصير،عقيما

هودسورةفىالسلامعليهإبراهيمالنبىامرأةعنالحديثفىذلكعنفقرا

تعالى:اللهةد!فى(72ء)

قانت.ينقُوبَإضخقَوَزاءوَمِنبِاضحَقَفَبَثرنَاهَافَضَحِكَتتَانِمَةوَافرَآمهُإ

.،عَجيبَلَثقةفذَاإنضنخًانجفلِىؤهَذَاغخوزوَأنَاألِذأيَاوَيخلَتَى
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تعالى:الهقول7i-مريمسوؤفىونفرأ

انىزثضمِئا.قَالَتَنلُمِنئهُنَخفلتنميخياان!مُهُبِنُلآمئبثرُكإنابازَكَرِئاأ

رَئكَتاذكَدَلِكَمِحنِئا.ناذان!برِبنَنجلَتثؤنَذكانجرأافرَأشصؤكَاتتِفلاَمَلىنجكُونُ

.،شَبئاتكُوَلَنمقنلُبنْخَفغئكوَقذهَئينئؤمَحلَى
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عكفى!الجممملمفميخوخةهلى!!

عليها،المقبلالإنساننزمحجالعمرمنمرحلةالنسيخوخةأنثكلا

:فقالالثاعرذلكعنعبركمافيهاهوالذىالإنسانوتكدر

المهربمنهفأينالمشيبوأتى..ْعودةمنلمالهالثبابذهب

منالكئيروبذل،والتجاربالأبحاثالعصورمرعلىالإنسانأجرىولطالما

عجزمنيقللأو،الشبابفترةيطيلعلاجإلىالعثورسبيلفىالمحاولات

المجهوداتكلباءتفلقد..هيهاتولكن..الجسمعلىووطأتهاالشيخوخة

تلكتكنولم،سدىوالأبحاثالتجاربكلوذهبت..بالفشلوالمحاولات

عثرفلقد..التاريخفجرمنذكانتبل..فحسبقريبعهدمنذالمحاولات

على،القدماءوالهنودالإكريقوأصاطير،القدماءالمصريينأساطيرفىالباحثون

معظمهاوكان..الشبابلاستعادةالقديمةالعصورتلكفىتبذلكانتمحاولات

بحيث..أخرىتارةالمختلفةالأدويةوباستعمال،تارةوالشعوذةالسحرباستخدام

.والشعوبالأممتراثمنجانبأتمثل،المحاولاتوتلكالمجهودذلكصار

فىحتمىطورالشيخوخةأنالعلماءاعترف،جهدوكثرةبحثطولبعدوأخيرأ

لجسمولاب!..دواءولا،دعلاجولا،منهمفرلا،الدنياهذهفىالإنسانتاريخ

فلنالإنسانحاولومهما..العمربهوطالالمناياأخطأته)نفيهيمرأنمنالإنسان

يجدالتاريخيقرأالذى)ن..مهربامنهالهيجدولن..مفرأالشيخوخةمنلهيجد

محاولةفى،والجهدوالمالالوقتمنالكثيربذلواقد،العصورمرعلىالناسأن

القرآنالناسأولثكثرسولو،الشيخوخةحدوثتأخيرأوالشباباستعاثة

ففى.جدوىدونللشيخوخةدواءعنالبحثعناءأنفسهمعلىلوفروا،والسنة
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.!بَعْقِلُونَافَلاالخَلْقِنِىنُنَكسْهُنعَمِّرْهُوَتنأ:عزوجلاللهيقول68يىسورة

)ذاالإنسان)نالمعنى:قتادةوقال،فانتكسبىأسهعلىقلبهأى،ءانشونكس

وقلةالضعفمنالصبىحالفيهيشبهالذى،الهرمحالالىيصير،العمربهطال

الآخرين.الىوحاجته،الحيلة

وأبوداودالترمذىأخرجفقد..وعلمابياناالقضيةهذهعنالنبويةالسنةفىونقرأ

ألااللهيارسولالأعرابقالت:قالشريكبنأصامةعن،علاقةبنزيادعن

داءًالادواةلهووضعالاداةيضعلماللهف!نتداووااللهعبادنعم:فقال؟نتداوى

عنالترمذىوروى،(الشيخوخةأى)الهرمقال؟هومااللهيارسولقالوا.واحدأ

آدمابنمثل):قال-وسلمعليهاللهصلى-الهرسولأنعنهاللهرضسهريرةأبى

.(يموتحتىالهرمفىوقعالمناياأخطاته)ن،منيةوتسعونتسعةجنبهوالى
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حمبهساؤنسلنفىا!خوخةطوا
!كْ!اجقمميةمشحلةسر

نىحتسوطور،بيولوجيةكعمليةالشيخوخةعنقبلبنالحديثكان

وفى..العمربهطالانبهيمرانلابد،الدنياحيلالهفىالإنسانتاربخ

هلىافىفالانسان..اجتماعيةمثعكلةالشيخوخةصارتالحديثةالعصور

شيخاصارأنه،فيهيعشىالذىالمجنمعيعلنه،حياتهناربخمنالطور

عنبالنقامحدعلبهالحكممنها،مبنةنبوداعلبهوبفرض..ضعبفا

وبالتالى..محليهامحتاداللىىاليوسنثاطهممارسةعنوالامتناع،عمله

ويعتزله،المجتمعيعتزل،أخرنظامعلىبحباأنعلىاجبار.

حياةيعيشأنه،الت!اعدصنالىوصلال!ىالإنسانفيشعر..المجتمع

خدملايهفىرافباَبعدولم،عزلهقدالمجنمعوأن..بالوحدةتسم

-التيجة.ونكون،مفيدبعملللقيامصالحايعدلمأنهويعلنه..ونشاطه

بالإحباطحياتهمنالطورهدافىالإنسانيصابأن،لدلكالحتمية

النفسى.

العصورفىالصناعيةالثورةبعدالا،الحجمبهذاكمشكلةالشيخوخةتظهرولم

منسنةالستينالىوصلواالذينالعمالعنالاستغناءمنفيهاحدثوما،الحديثة

منكبيرأجزءافقدقد،العمرهذافىالعاملأنالصناعةرجالواعتبر..العمر

.والعطاءالعملعلىمنههواقدرلمنمكانهيتركأنعليهفينبغى،العملعنقدرته

..للمسنينىالكبالأهميةيعطىف!نه،الناميةالبلادفىالقبلىالمجتمعأما

المجتمعاتفىنظيرلهليسمما..الاحتراممنعاليةدرجةعليهمويضفى

امورتستقيمولا..وحكماءقالةالمسينويعتبر..الحاضرعصرنافىالصناعية

ص،تهم.وتروخبراتهمبأرائهمالاالمجتمعأحوالتصلحولإ..بهمالاالمجتمع
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العكىعلى..العمرأطوارأسعدمنالقبليةالمجتمعاتفىفالشيخوخةلذلك

أطوارأسوأمنالشيخوخةحيث،المتقدمةالصناعيةالمجتمعاتفىالحالمنتماما

..بؤسأوكثرها..العمر

..صحيحأحلاالشيخوخةمشكلةتحللم،المتقدمةالصناعيةالمجتمعات)ن

أضيقوصارتغيرقدحولهمنالعالمأنيشعر،المجتمعاتتلكفىالصمنفالإنسان

فالمجتمع،تصرفاتمنيريدماكا!فىحرأالمسنالإنسانيعدولم..كانمما

لمالمجتمعأنفيشعر..الناسعنعزلهفىكبيرحدالىتساهمقيودأعليهيفرض

تحدثناكما-الإنسانجسمفىوالشيخوخة..اليهوأساءظلمهفلقد،وفيالهيكن

وهومنْعمرهالأربعينفىانسانمنفكم،وحدهالعمرعلىتتوقفلا-قبلمن

ونطاتويايزاللاوهو،الستينسنمنانسانمنوكم..اليخوخةمنيعانى

حكم،معينةسنفىعملهعنبالتقاعدالإنسانعلىفالحكم..الصحةوسيم

فىالإنسانأنالىبالإضافةهذا..صحيحكيرأصاصعلىيقوملأنه،مخطىء

فائدةالمجتمعتفيدالتىوالخبراتالتجاربمنكبيرةحصيلةلديه،شيخوخته

)هدار،عشوائيةبطريقةمعينةسنفىالإنسانبتقاعدالحكمف!نلذلك..كبرى

منكثيرمنالمجتمعوحرمان..العقليةوالقدرات..العلميةالطاقاتمنلكئير

تحصى.تكادولا،جمهفوائدعلىمنهايحصلأنيمكنكانالتى،الخبرات

يضفونفيهالذىالوقتفى،للمسنيناهمال،المتقدمةالصناعيةالمجتمعاتففى

فىالحياةنظامانبل..فحسبالمجتمعوليس..للطفولةالاهتمامكل

كانواأنفبعد..المسنينأبائهمعنيبتعدونالأولادجعلالصناعيةالمجتمعات

عنهم،وابتعدوا،ضيخوختهمفىآباءهمتركوا..لهمحاجتهمعندأباثهمحول

الصناعيةالمجتمعاتفىالأبناءعقوقاشكالمنشكلوهذا..نالرأالايرونهمفلا

أخرىنف!ميةألامالىيضاف،ثديدانف!ياألمأوالأمهاتللاباءيسبب،المتقدمة

المجتمعاتفىفالإنسان..لخموفاثهوعدم،لهمالمجتمعنكرانلهمسببها
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نكرانوبين..الأبناءعقوقبين..مؤلمةوعزلةقاسيةوحدةفىيعيثىالصناعية

..العامةالحياةفىللجابىدوربأىالقياممنلهموحرمانه..لهمالمجتمع

فلا،متضادينموقفينوالشيخوخةالطفولةمنفتقف،القبليةالمجتمعاتأما

،..للث!يخوخةالاهتمامكلتبذلبينما..يذكراهتماماالطفولةلطورتهتم

..نقيضطرفىعلىالقضيةهذهفىالصناعيةوالمجتمعاتالقبليةفالمجتمعات

فهولذلك..آخرجانبفىومقصر،جانبفىمسرفالمجتمعينكلافىوالأمر

الطفولةطورمنكللإعطاء،الأوضاعتصحيحدالى،النظر)عادةالىحاجةفى

..والاهتمامالرعايةمنحقهالشيخوخةوطرر

تقصيرولاهنا)سراففلا،تمامامختلففالأمر:الإسلامىالمجتمعفىأما

..الدنياحياتهفىالإنسانتاريخأطوارمنطورلكلمطلقةعدالةبل،هناك

المجتمعيفرضفلا..وارتياحاطمأنينةواكئرهاالعمرفتراتأسعدمنوالشيخوخة

نافىالحقانسانلكلبل..عملهعنيتقاعدأنالمسنالإنسانعلىالإصلامى

ورعايةاهتمامل3المسنينويمنح.والعطاءالعملعلىالقدرةلهكانتطالمايعمل

ورعايةاهتمامكلطفولتهطورفىالإنسانيعطىالذىالوقتفى،واطترام

..التوجيهوحسنوالاهتمامالرعايةفىحقهالشبابطورويعطى..وعطف

الرعايةفىكاملاحقه،حياتهأطوارمنطوركلفىالإنسانيمنحفالإسلام

..تقصيروبدوناسرافبدونوالاحترام

فىكاملاحقهمويعطوهمe.أباالأبناءيحترمأنعزوجلاللهقضولقد

.25-23الإسراءسورةفىوجلعزفقال..والاحسانوالتوقيرالاحترام

ان!بَرَمحندَكينلُقنائا)خانأوَبِانوَابدَيخنِلئا.الأتنبُدُواالأزئكوَتَقىأ

ؤاخْمضْ.كَرِيمأتؤ!ئهُماَؤتُلنَتهَزهُناوَ!أفَينهُمأتَقُللَلاَجملأهُتااؤاخدُهُمَا

الفزنفقرناضييرأرَئيآئكَمآازحَنهُماَزثوَقُلالزخمَةينَالذذجَنَاحَلَهُمآ

النبويةالسنةوقرنتحم!تعالىدلهالعبالةبوجوب،للوالدينالإحص!انوجوبالكريم
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صلى-اللهرسولأنالترمذىروىفقد..وجلعزباثهبالثرك،الوالدينعقوق

:قالاللهيارسولبلى:تالوا،الكبائربأكبرأحدثكمالا):قال-وسلمعليهاثه

.(الزوروشهادة،الوالدينوعقوق،باالهالاضراك

ىأفىنظيرلهليسمما..معاوالشيخوخةبالطفولةبالاهتماميأمرفالا!م

نأجدهعنأبيهعنشعيببنعمرعنالترمذىوروى..اسلامىغيرمجتمع

ويعرف،صغيرنايرحملممنمنالي!ا:-قالوسلمعليهاله-صلىاثهرسول

.(كبيرناشرف
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للدقفيخ!خةإأسكءافط!ة

يمثل،الدنياحياتهفىالإنسانتاريخأطوارمنطورالشيخوخة

منالمجتمعفيقف..الصناعىالنر،ىالعالمفىاجتماعيةمشكلة

وبناء..والمعوناتالمساعداتبتقديمويكتفى،سلبياموقفاالمنين

وحدةعليهمويفرض،العامةالحياةعنالمسنينويعزل..الملاجىء

وليس..التفسىالإحباطمنهمللكثيرينتسببوعزلة..قاسية

..أبانهمعنينعدونفهم..أيضاًالأولادبل،فحسبالمجنمع

تلكنىشائعأمرالوالدينوعقوق..تجاههمبواجباتهميقومونولا

.المجنمعات

فتراتاسعدمنفالث!يخوخة..تمامامختلففالأمرالإسلامىالمجتمعفىأما

اللهرسولأنالترمذىروىفقد.المسلمعبدهفيهاتعالىاللهويكافىء،العمر

(.القيامةيومنورألهكانت،الإسلامفىشيبةشاب)من:قالي!

.(الإسلامفىشأبعبداًيعذبأنيستحىاللهإن):قالأنه!وعنه

الله!رسولأنجدهعنأبيهعنشعيببنعمروعناحمدالإماموروى

إلاالإسلامفىشيبةشابمسلممنما.المسلمنورف!نهالشيبتنتفوالاا:تال

(.خطيئةبهاعنهحطأو،درجةبهاورفع،حسنةبهالهكتب

عنوتحطالحسناتبهاتكتب،ونورنعمةولكنهانقمةليستفالشيخوخة

الخطايا.بهاالإنسان

:ْقال!اللهرسولأنعنهاللهرضىهريرةأبىعنأحمدالإماموروى

أعماراًأطولكمخياركم:قالاللهيارسولبلىقالوا؟بخيركمأنجئكمألا)

.أعمالا(وأحسنكم
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.أخلاقا(وأحسنكمأعماراأطولكم)خياركمأخرىروايةوفى

خادمكاللهيارسول:أمىقالت:قالعنهاللهرضىأنسعنالبخارىوروى

.(لهواغفرحياتهواطلوولدهمالهاكزاللهم):!النبىفقال.لهالهاعأنس

نحوليتعادونولدىوولدولدىو)ن،لكثيرمالى)نفوالله:انسوقال

المائة.

رضىأن!أنالأثرفىوجاء.أولاداًالصحابةأكثرأنسكان:النووىوقال

السنين.منوسبعمائةعنمات،عنهالله

لمولو.لأن!ربه-جمرواللهرسولبهدعاما،خيرالعمرطولفىيكنلمولو

المسلمبهااكتسبوما..القيامةيومنوراللمسلمكانتام،خيرالشيبةفىيكن

.الحسناتمنالكثير

الأبناء؟علىالشيخوخةواجبفما؟اللهعندالشيخوخةجزاءهذا

ويخفضوا،الكبربلغوااذاآباءهميوقرواأنالأبناءعلىتعالىاللهأوجبلقد

اللهقولهفى25.-23الإسراءسورةفىكما.الرحمةمنالذلجناحلهم

عزوجل:

الْكِبَرَعِنذكَيَبْلُنَنإفاإحْسَاناًوَبِالْوَالِدَيْنِ)ئاهُالأتعْئدُواالأرَثكَوَتَضىَأ

كَرِيماً.وَاخْفِضقَوْ!ئهُماوَتُلتَنْهَرْهُمَاوَ!أتلْهُمَاتَكُلنَلَابهلآهُمَااؤاحَدُهُئا

.صَغِيراً!رَئيَانِىكَمَاارْحَمْفمَازَثوَقُلالرحْمَةِمِقالذْلًنجنَاحِنفمَا

وأوجب.والزمربكأمروالمعنى..أمرقضاءهو:،رَبْكَإوَقَضى

نحسنواوأنإباهإلانعبدواألاأىأ)حْسَانأوَبِانوَابدَينِلئا.الأتَنئذواالأأ

أنهحتى،الكبرفىبالوالدينالتوصيةفىتعالىاللهوأكد..احسانابالوالدين

معا.بالأمرينوقضى..بتوحيدهبهماالإحسانقرنتعالى

"إن!اما")نأصلها))ما(:،جملاَهُمَااؤأحدُهُناان!بَرعِدَكي!لُنَنأ)نا

تعالىوقوله)إمالمفصارت،الميمفىالنونوأدغمتلهاتأكيدواما(الثرطية
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كلاهما"أوأحدهماالكبرعندكيبلغ"إنيقلفلم،للفعلمؤكدةالنون"يبلغن"

تعالى:فقال"يبلغن"فقالالفقلوأكد"إما"فقال،الشرطأكدتعالهـ!اللهولكن

وقلتنهرهماولاأفلهماتقلنلاكلاهماأوأحدهماالكبرعندكيبلغن)ما!

ولدهماعلىكلاوكانا..وييخايكبراإنأى)عندك(وتوله!كريماقولالهما

إلىوأدعىعليهاشقوذلك،كنفهوفىبيتهفىعندهفهما..غيرهلهماكافللا

معهمايستعملبأنمأمورفهو..يضايقهمامنهمابدروربما..والصبرالتحمل

علىيزيدعمافضلاً"إف!يقولفلا،والاحتراموالاحتمالالليندرجاتأقصى

الإنسانعلىتعالىاللهقضىوهكذا..الضجرعلىيدلصوتإفأو9..ذلك

يتجاوزلموجلعزانهحتى..عليهالأمروضيقكبرهمافىلوالديهالإحسان

حتى،والديهمنالضجرعلىيدلمنهيفلتصوتأقلأو،كلمةأدنىعنللابن

الضجر.يستدعىالأمركانولو

:قالكل!رسولأنوجههاللهكرمطالبأبىبنعلىالإماموروى

يعملأنشاءماالبارفليعمللذكرهأفمنأدنىشيئأالعقوقمناللهعلملوا

(.الجنةيدخلفلنيعملأنشاءماالعاقوليعمل،الناريدخلفلن

عندماتزجرهمالااى!كريماتولالهماوقلتنهرهماولا):تعالىوقوله

كريما.تولالهماقلولكن،لايعجبكمامنهمايبدر

وأالذليلجناحكلهمااخفضأى"الزحْمَةِمِنَالذذجَنَاحَلَهُمَاوَاخْفِضْ!)

بابمنأى!الرحمةمنالذلجناح)لهماوالتواضعالتذللفىمبالغةالذلول

الرحمةتكونأنبل،التذللمنالمجردةبهماالشفقةبابمنوليس،التذلل

يكتفولا..للأميرالرعيةتذلل،لهماالتذللبابمنشيخوختهمافىبالوالدين

رحمةيرحمهماانتعالىاللهاحولكن،بقاءولالهادواملاالتىعليهمابرحمته

وجل:عزقولهوذلك..باقيةدائمة

رَئيَانِىكَمَاارْحَمْهُمَازَبًوَتُلالزحْمَةِمِنَالذذجَنَاحَلَهُمَا!وَاخْفِضْ

.صَغِيراً!
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.سخطهما(من.وسخطهالوالدينرضامنالله)رضا:!إلنبىوقال

وجل؟عزاللهالىأحبالعملاى:!النبىسألرجلاأنالبخارىوروى

)بر:3!النبىقال؟أىثم:الرجلقالوقتها(فى)الصلاة:!قال

.(اللهسبيلفى)الجهاد:!النبىقال؟أىثم:الرجلقال(الوالدين

الىوأحب..وقتهافىالصلاةبعدتعالىاللهالىالأعمالأحصالوالدينفبر

الجهاد.أحسنبالوالدينفالبرسبيلهفىالجهادمنوجلعزالله

مفتوحانبابانولهوأصبحأمسى،-يهلوالمرضياأمسىمن):!النبىوقال

مفتوحانبابانولهوأصبحأمسى،لوالديهمسخطاوأصبحأمسىومن.الجنةمن

.النار(الى

:قال!النبىأنعنهاللهرضأنسعنالترمذىوروى

وروى(شيخوختةعنديكرمهمنلهاللُهقيضالا،لسنهشيخاشابأكرمما)

:قالعنهاللهرضىعمروابنعنصحيحهفىمسلم

منالأجرأبتغىوالجهادالهجرةعلىأبايعك:ْفقال!إننبىالىرجلاقبل

فقال.كلاهمابل..نعم.قال؟حىاحدوالديكمنفهل:!النبىفقالاللُه

فأحسنوالديكإلىفارجع:!تالنعمقال؟اللهمنالأجرفتبتغى:يالنبى

صجتهما.

نظيرلهلي!مما..سواءعلىوبالشيخوخةبالطفولةبالاهتمامالإسلامويأمر

عنأبيهعنشبيببنعمروعنالترمذىروىفقد.)سلامىغيرمجتمعأىفى

:قال!البىأنجده

كبيرنا(.شرفويعرفصغيرنايرحملممنمنااليس

يستطيعفطالما..عملهعنالإنسانلتقاعدمعيناعمراًالإسلام-يفرضولم

صحتهأنشعروإن..العملأبوابلهيفتحفالمجتمعوينتجيعملأنالإنسان

الحياةالمالبيتلهويكفل..نفسهتلقاءمنالتقاعدطلبذلكمنتمنعه

الكريمة.
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وقد..عملهعنبالتقاعدالإنسانعلىفيحكمالصناعيةالمجتمعاتفىاما

خبراتهمنالمجتمعيُحرموبذلك..الإنتاجعلىوالقدرةالصحةتمامفىيكون

إلاونشاطاتهمعلومهممجالفىيبدعوالمومخترعينعلماءمنوكم..وقدراته

علمأءأعظممنفهو،ذلكعلىمثلانيشتاينألبرتفىولنا..الستينسنبعد

فىإلا،العلمىو)نتاجهفكرهفىيباعولم،الرياضيةالعلومفىالقرنهذا

شيخوخته.

من.حقهاالطفولةيعطىفهو..المثالىالمجتمعهوالإسلامىالمجتمعإن

الإسلاميكرموبذلك..والاهتمامالتكريممنحقهمالمسنينويعطىالاهتمام

تعالى:قونهوذلك..حياتهأطوارمنطوركلفىالإنسان

.أدمَ!بَنِىكَزمْنَا)وَلَقَدْ

العمر؟بتقدمالإنسانمشاعرثغهل؟البعضيتساءلوقد

شيخوخةليستوهى..الإنسانمشاعرفىتغيراتتحدثالزمنبمروران

طورفىفالإنسان..النضجوالىالأفضلإلىتغيراتلأنها..ال!شاعرفى

..إلأمورعلىحكمهفىنظراًوابعد،تعقلاوأكثر،نضوجااكثريصيرالشيخوخة

فىمعقولمبررعلىالمبنيةغير،وحماسهالثابلاندفاعاتيستجيبلافهو

.الأحوالمنكثير

تستهويهتكنلمأخرىمتع،حياتهأطوارمنالطورهذافىوهوللأنسانوتبدو

زينةفيهماويجد،وولدهمالهعلىحرصهمعهويكبر،الإنسانويكبر..قبلمن

فىأملهدائماوشبقه،الذنياحبشيخوختهفىالإنسانمعفيكبر،الدنياالحياة

.الحياة

:قاليكفًحالنبىأنعنهاللهرضىهريرةأبىعنالبخارىوروى

.(الأملوطولالدنياحب:اثنتينفىشاباالكبيرقلبالايزال

علىحوصاوأكثرلهوالاحثرامللتوقيرحباأكثريصيرشيخوختهفىوالإنسان

الإنسانويكبر.نفسهعليهتمليهبمايقضيهاأنويحاول..عمرهأياممنتبقىما
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ومن.الأملوطولالدنياحب:اثنتينفىشابايظلقلبهولكنوعمراجسما

الىالدنياحبفىيتجهمنالناسومن،الخيرالىالدنياحبفىيتجهمنالناس

:قال!النبىأنالترمذىوروىقلبهفىالإيمانلدرجةتبعا،ذلككير

.(المالوكئرةالحياةطول:اثنتينفىضابالش!يخ)قلب

..العمرتقدممعتتغيرأنهاالاشيخوختهفىحتىتصاحبهالانساننمشاعر

لَختفى،مشاعرهوبعض،تقوىثاعرهوبعض،تضعفالإنسانمشاعروبعض

الأمل.وطولالدنياحب:اثنتينفىشيخوختهفىشابايظلالإنسانقلبانالا
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+رولمءالكتيرالهقى!لا
+كص

انسانكلمعأن،النبوىوالحديثال!رأنلىالإلهىالوحىبخبرنا

سجلهالا،بعملب!وآأونولمنالانسانبلفظوما،ملكبنالدنبافى

محرضرهو،معينلهدفوذلك..الدنيانىبهالموكلانالملكانمحليه

.الحساببوآوأتوالهانسانكلأمحمال

جنيناكونهمنذفالإنسان..في!هالاضكحقيقةالإنسانمعالملاثكةوجودان

بمعزلولادتهبعدالإنسانيعيشولا..صلاتالملالكةمعوله..أمهبطنفى

..وفلألهحالةفىبهموكلونملائكةبهتحيطموتهعندوحتى..أبدأالملاتكةعن

يموتأوالانسانيعيقفلا..قبزفىبهموكلونأخرونملائكةتأتيهوفاتهوبعد

وعنيمينعنملكانمعهالدنياحياتهفىوالإنسان..تطالملائكةعنبمعزل

كبيز.ولاصيؤمنهاولايناثران،وأقوالهأعمالهيسجلان،شمال

يسجلاناللذينالملكينوجودعلىعلميااستدلالاالعلسالتقدماعطاناولقد

فكيف..عنهماوالسنةالقرأنفىالإلهىالوحىأخبرناواللذين،الإنسانأعمال

ذلك؟كان

ولاوضعورا..باطناوعقلاواعياعقلابالانسانان:النفسعلميقول

نأالا،معاالعقلينفىتسجلوأقوالأحداثمنبالانسانيمرماوكل..ثعور

زمنمرمهمايشىفلاالباطنالعقلأما..الزمنبمرورينسىقدالواعىالعقل

فىمضوظايظلفانه،طفولثهفىلإنسانيقعحاثوأى..وقتانقضومهما

حلثوكأنه..حينالىحينمننفسهعنويعبرالظهورويحاول..الباطنعقله

العقلفعمل..العمربالانانامتدومهما،الزمنطالمهما..واللحظةالتوفى

127!0http://kotob.has.it



الواعى.العقليخضعكماوالمكانالزمنلحدوديخضعلا،واللاشعورالباطن

الجسمخلاياان3خارجهأمالجسمداخلأهو؟الباطنالعقلأينولكن

..المخخلاياالا،الصفاتنفستحمل،جديدةخلايامحلهاوتحلتموت

لذلك..جديدةخلايامحلهاتحللاالعصبىالجهازفىتموتالتىفالخلايا

قدفهى،القريبالماضىلأحداثنسياناازدادكلما،العمربالإنسانتقدمكلما

تلماولكنه..التسجيلةلاتحسنشيخوخةفىالدماغفىت*يافىسجلت

فىوالخلاياالدمآغفىخلايافىسجلىتالتى،البعيدالماضىفىاحداثا!نسى

حدثعنشيخوختهفى)نساناصألتماداذا..التسجيلوتحنوتوتهاضبابها

البعيد.الماخمافىوقعتأحداثالاينسىولغنه..لايذكرهفربمابالأمى

لابد..نعم3معهامباشرةعلاقةلهأو،الدماغخلايافىالواعىالعقلفهل

فىالباطنالعقليكونوهل،الدماغوخلاياالواعىالعقلبينصلةهناكأن

فهى..ماديةالدماغخلاياف!ن..صحيحذلكأننظنلا3أيضأالدماغخلايا

الجسمعنمنفصلايكونأن)ذنفلابد..نلاالباطنالعقلأما،للزمنتخضع

يكونانفلابد،عنهتنفصللاوأحاسيسهالإنسانأفكاركانتلاذا..ا!مادى

،الارتباطمنبنوعبهمرتبطاأو،الجسممعموجودااللاشعورأوالباطنالعقل

نفسها.الجسمماثةعنمستقلرلكنه

شيئأالبثريةوالنفسهو،اللاضعورأوالباطنالعقلأيكون:سائليسألوقد

صحيحا،ذلكيكونربما3البشريةالنفسأعماقفىمستكايكوناو3واحدا

وهى؟الكاملةالإنسانشخصيةأنهانعلمنحن؟البشريةالنفسهىأينولكن

بدها،فىطبعةأداةالحادىوالجسم..ننهىالنىوهىالجسمنأمرالنى

النفسهىوالسائق،المادىالج!مهىالسياؤ..ساثقهايدفىكالسيارة

لااصثلة)نها؟اللاشعورهووأين؟البشريةالنفسهىأينولكن..البثرية

يحيطأخرعالماأنعلى،مؤكدةدلالةيدلذلكأنالا..مؤكداجوابالهأرفنع

..وثيقاارتباطاجامنابأمرتبطعاثىغيرعالما..الدنياحيلالهأثناء)نسانبكل
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وأفكاؤوأحاسيسهومشاعزالانسانأعمالوكل..تماماكنهةندرىلاارتباطا

العقليخطىءوقد..معاالباطنالعقلوفىالواعىالعقلفىتسجلمرتبطأ

فلا.الباطنالعقلأما..ينسىأوالواعى

.أخرىقضيةمناقشةالىيسوقناالموضوعوهذا

..مسجلةكلها..بعلنومابخفىوماوأفكاؤوأفوالهالإنسانأعمالكانتاذا

يسجلفهل،الدنياحبلأمنافىبناومرتبط،مادىكيركائنوهو..اللاشعورفى

؟أخرىوصائلفىأيضاَذلككل

فىالعلسالتقدمولكن..ذلكعنالجوابيعرفونقديماالناسيكنلم

أعمالتسجليمكننعم..التساؤلهذاعلىالجوابأعطاناهذاعصرنا

ألاتأو،الصوتىالنسجبلألاتبواسطةوسكنلامهوحركانهوأقوالهالإنسان

هذاعرضاعاثةويمكن..شريطعلىالتليفزيونىأو،السينمائىالتسجيل

فيظهر،سنواتمروربعد،الناصمنغيزعلىأو،نفسهالإنسانعلىالشريط

نث!اهداننابل،يتبدلولاثىءفيهايتغيرلا..وسكنانهوحركانهوصوتهبصورته

أمامنافنراه..بعيدزمنمنذماتلإنسانثاهدعرضتعيدمثلأتليفزيونيةأشرطة

صغيراضءم!نهايتيرلا،وانفعالاتهحركلألهونرى،حديثهونسمعوصورتهبهيتته

واللحظة.التوفىمعناموجودوكأنه..كبيراآأكان

وأفعالهوأقوالهالإنسانبصوتنرسل،التليفزيونىالإرسالأجهز)نبل

،مكانأىفىأو،المنازلفىالاصعتبالأجنزفتلتقطها..الأثيرعبروحركلأله

وأ،الأرضأقمىمنلهمالمرصلةالصوؤ،واللحظةالتوفىالناسفيرى

والحركاتالصورتبثالتليفزيونىالبثفأجهز..ببدزمنمنذالمسجلة

الىوتردها،الصناعيةالأقمارفتلتطها،الأثيرفىتبثها،والأفعالوالكلمات

،الأرضعلىمكانأىفىالاستبالأجهزةفتلتطها،أثيريةموجاتفىالأرض

والسكناتالحركاتتقلالأجهزونلك..اللصةنفسفىالناسوشاهدها

.صغيراكانمهماثيثامنهاولاتغاثر..والأفعالوالأقوال
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فىيظل،صوتوكلحركةكلأنوهى،مثيؤضاهشالىالعلماءوتوصل

الموجاتنلكتجمعالةاختراعالعلماءاصظاعولو..أبداولافلاضالأئير

الذينأصواتالىنستمعأنالممكنمنف!نه..معينب!نسانالخاصةالأثيرية

السنين.ألافمندملألوا

وافعالهوسكناتهوحركاتهالإنسانصوتأن،الحديثهذاكلمننفهم

عرضها)عادةويمكن..يصنعهاأنالإنساناستطاعأجهزتسجلها،وأقواله

.وسنواتسنواتبعدولو،ومراتمرات

صذقما،الماضىالقرنفىعاشانسانابهاأخبرنالو،علميةحقاثق)نها

العلمأوجهبعضتفهمالىالحديثةالعلميةا!تشافاتتلكأعانتناولقد،أبدأ

أعمالأنتخبرناوالتىالمشرفةالنبويةوالأحاديث،العظيمالقرأنأياتبعضفى

لتكون..الحسابيومعليهلتعرض،الدنيافىملكانعليهيسجلهاالإنسان

العصيب.اليومهذافىعليهحجة

وأقوالأعمال،هويصنعهابألاتيسجلىأناستطاعقدالانسانكانلاذا

بعدعرضهاوشيد..سينمائىاوتليفزيونىشريطعلىمثلهانسانوحركات

أعمالتسجيلعلىخلقهمنأقدروتعالىتباركاثهف!ن..وسنواتصنوات

18-16قسورةفىونقرأ..الحسابيومعليهعرضهاواعاثة،وأقوالهالإنسان

وجل:عزالهتول

حَبلِمِنْإتبهأترَبُؤتخنُنَقسُهُيهِنُوَشيسُفاوَتنفمُافينسَانخفقتاوَنغذأ

إلًاتَؤلمِنيَففظُمَا.نَييدَالشتالِؤعَنِانيمِينِمحَنِائمُتلَفباَنِيتقغىاذ.انؤربدِ

.عَنبذأزنِبثنذني

وكل،لفظكلوشجلانيكتبان،الدنيافىمناانسانبكلالموكلانفالملكان

الهيقيموبذلك..الحسابيومعليهالعرضبهدف،للأنسانفعلوكل،حركة

نفسه.منالإنسانعلىالحجةتعالى
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كأ؟!الق!ينالكتيرالىقيب

نىبالإنسانوعلاقنه،العتيدالرقببحقيقةالعظيمالقرأنلناذكر

مَاؤتغلَمُافينسَاقخفقنَاوَنقَذ!:وجلعزاللهقولفىا-17قسورة

كنِانئتتفيالبيَتَففىإذانوَريدِ.خنلمِقإتبهأقرَبُؤنَخنُنقسُهُبِهِنُؤشوِصُ

قتِيذارَقيثلَذنيِإلأفَؤلينيففِظُمَاتَعِيذ.الشقالوَعَنِانييينِ

.اللسانعنهيعبرلابماالنفسحديثهى:الوسوسة

وجلعزفالله،وتلبهالإنساننفسعنلفوىتعبير:الوريدوحبل

الشمالوعناليمينعنالمتلقيان.وقلبهنفسهمنالإنسانالىأقرب

يكتببمبنهعنأحدهما،الإنسانأعماليتلقيانالملكانهما:قعيد

..قاعدبمعنىوقعيد..السيئأتيكتبشمالهعنوالآخر..الحسنات

وعن،قعيداليمينعن:القولالمرادلأن..اثنانوهماقعيدانيفلولم

الله-رسولوقال..ع!ا!ثانىلدلالةايأولفحذف..قعيدالثمال

:!

وكاتب..شمالهعلىالسيثاتوكاتبالرجليمينعلىالحسنات)كاتب

..عشرااليمينصاحبكتبهاحسنةعملف!ذا،السيئاتكاتبعلىأمينالحسنات

وأيسبحلعلهساعاتسبعدعه-:الشماللصاحباليمينصاحبقالسيئةعملو)ذا

بىءالإنسانيتكلملااى:،عَتِيذرَقِيبَتدَئهإلأتَوْلمِنيَلْفِظُقا01(يستغفر

عزاللهولكن..يخبرملكالىالأمريحتاجفلاأعلمتعالىوالله.عليهكتبالا

والاهدللأمورالمتتبعهو:والرقيب..عليهللحجةالزامابالإنسانوكلهماوجل

للحفظ.المعدوالحافظ،يغيبلاالذىالحاضر:والعتيد..عليهاوالحافظ
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مرضهفىالأنينحتىشءكلالإنسانعلىيكتب:ومجاهدالجوزاءأبووقال

:قال-!-اللهرصولأنعنهاللهرض-أنسوروى

،خيرأالصحيفةأولفىاللهفيرى،حفظامااللهالىيرفعانحافظينمنما)

بينمالعبدىغفرتتدأنىاشهدوا:لملاثكتهتعالىاللهقالالا،خيرأأخرهاوفى

.!الصحيفةطرفى*

:18قسورةفىوجلعزاللهويقول

كُنتَناذبكبِانحَقاننؤتسَكزةُمَحنِيذ.ؤنجاءَتزنجيثنذنيالأتؤلوبنيَنبطناأ

صَانقئنهَاتفْيكُلانؤعِبدِ.وجَاةتبؤآُذَبكالضورلِىنَجبذ.ؤئبخبنة

حَلإبدَ.ؤتَالَانيؤنمفَبصَرُكفِطَاءَكَفنكَنكثقنَافذاتجقفَقنةبركُنتوَشهبذ.لَّقذ

.اقِبلألَذئفاهَذانَبربئهُ

محلىوالانسان..محليهيشهدوملكيسوقهملكيلأصالحسابيومفىلالانساز

لقد..وشهيدأسائقاالأمربنبينجامعأواحدأملكايكونوفد..أبضاشهيدنفسه

..الحسابيومالمطْيمالموقفهلىامنففلةفىالدنياحياثهفىالانسانكان

بهوالمراد..ومضاءحدةك!رببصر.ل!ذا،النطاءالانانمحنبكشفوحبشد

:يقول-!-اللهلرسولحديثاالسنةنىون!رأ..الصيرة

بلغت،ماتبلغأنيظنمانعالىاللهرضوانمنبالكلمةليتكلمالرجلان)

منبالكلمةليكلمالرجلىو)ن،يل!ا.يوآالىرضوانهبهالهوجلمحزاللهيكب

.(بلقا.بومالىصخطهبهامح!اللهبكب،بلنتمانبلغبظنمانعالىاللهسظ

الحسابيوممحليهيعرضوصوف،محليهويسجلالاقولمنانسانأىبلفظفما

وتال،أيضامحليهالملكيشهدكمانفسهمحلىيشهدوصوف.بمثنما.ليحاصب

وضبطانا،محليهبث!هدوأخر،يسوقهملكاأنالمعنى:نفسير.فىالزمخثسرى

وب!ول..و)ضلالىب!فوالىلهاوهيهلهلجهنمأمحدنهل!د:يقولبهمقرونا

.92-23قصورةفىوجلمحزاللهتالكماجهنملىأل!يا.:للمل!ن
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الفهِمَعَجَعَلَ.ائَذِىئرِيبٍمُعْتَل!لِلْخَيْرِ.مناععَنِيدٍكعفابى!لهلجَهَنَّمَفِىألْقيَاإ

ضَلَالفِىكَانَوَلَكِنأطْغَيْتُهُمَارَئنَاقَرِينُهُالشديدِ.قَالَانعَذَابِنِىفَأنقيَاهُأخَرَإلَهَا

أنَاوَمَالَدَئالْقَوْلُيُبَذلُبِالْوَعِيدِ.مَاإلَيْكُمتَذمْتُوَتَدْلَدَئتَخْتَصِمُوالَاقَالَ.نجعِيل!

لِلْعَبِيدِ،.بِظلأم

بالإنسانموكلملكهوهل؟هوالقرينفما..القرينعنتتحدثالكريمةالآية

قالفقد.صحيحالرأيينكلاأنالظاهر..؟يلازمهشيطانهوأم..الدنيافى

القرينإن:مجاهدوقال.الدنيافىبالإنسانموكولملكهوالقرينإن:الحسن

.ل!نسانقُيضًشيطانهو

جميعافيهامتصفا،مواضعستةفىالكريمالقرآنفىالقرينذكرجاءولقد

الشيْطَانُيَكُنِوَمَن!:تعالياللهقولفى38النساءسورةفىكمال!نسانبالعداء

تعالى:يقول36الزخرفسورةوفى(قَيرينافَسَاءَتَبريناًدُ

لَيَصُذونَهُنم.وَإئهُمْينقَرِلَهُنَهوَشَبْطَانألَةنُقَيًضرْالزحْمَنِذِكرِعَنبَنشُؤمَنأ

بُعْدَوَبَيْنَكَبَيْيىيَالَيْتَقَالَجَاءَنَاإذَا.حَنىفهْتَدُونَأنهُموَيَخشُونَال!بِيلكنِ

تعالى:اللهيقولقسورةوفى،انقَيرينُنَبِئْسَالْتشْرِتَيْنِ

أطْغَيْتُهُمَارَئنَاقَرِينُهُقَالَ):أيضاتعالىوقال"غتِيذلَذئمَاهَذَاتَرِينُهُوَقالَأ

".بَبيدٍضَلاَلنجىكانَوَلَ!ن

بَعْضعَلَىبَعْضُهُمْ)فَأقْبلَ:تعالىتالأه05-الصافاتسورةوفى

نإالعلماءيقول؟القرينهوفما"قَرِينلِىكَانَإنًىثِ!فمْقَائِلَقَالَ.يَتَساءَلُونَ

نا،الفلكعلماءبعضوقال..قرينلهالجمادحتىتريناالوجودفىمخلوقلكل

ذلكودليل.السيارةالكواكبتكونتومنه،وانفجر،قرينلهكانكنجمالشص!

الثمس.مكوناتعنمختلفةالسيارةالكواكبمكوناتأن

.الشىءنقيضهواللغةفىوالقرين

ووضعته..استراليافىالأرضعلىالسماءمننيزكسقط9691سنةفى

فوجدوا،كاملاعاماالدراسةتحتكاليفورنيافىالأمريكيةالفضاءأبحاثمؤسسة
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الكواكبفىمابصورةحياةوجودعلىْيدلمما..أمينيةأحماضابالنيزكأن

منجانبالناوتحمل..يومكلبالآلافالأرضعلىتسقطوالنيارزك..الأخرى

أحماضالأمينيةالأحماضأناستراليانيزكفىالعلماءواكتشف..الكونانباء

أحماضهىوالتى،الأرضكوكبفىالموجودةالأمينيةللأحماضنقيضه،يمنى

..صورتهنفسأنهاالمرأةفى)نسانأىصورة،ذلكعلىومثال..يسرىأمينية

على)نه..كذلكوالقرين..يس!ارايكونواليمين..يمينايكوناليارولكن

يمين.القرينفىوشارنا،يسارالقرينفىيمينناولكن،منا)نسانكلصورةنفس

الدنيا،حياتهفىبهموكلينملائكةمنا)نساذلكلأن،ذلككلمننفهم

بالشرويامرهيلازمهالجنمنترينأيضاومعه..وأقوالهأفعالهكلعليهيسجلون

عن،أحمدوالإماممسلمرواهامالدليل؟ذلكعلى،لدليلوما..بهاليهويوصوص

الاأحدمنمنكمما):تال-!-اللهرصولأناللهعبدعن،الجعدأىبنصالم

عنصحيحهفىمسلموروى،(الملائكةمنوقرينهالجنمنقرينهبهوكلوقد

:قال-!-اللهرسولأنعنهمااللهرضعمربناللهعبدعنيساربنصدقة

معهف!نفليقاتلهأبىف!ن،يديهبينيمرأحدأيآعفلايصلىأحدكمكان))ذا

.(القرين

الثاطين،منوقرينه،عليهويخهبالخيريأمره،الملاتكةمنالإنسانوقرين

عليه.ويحثهبالشريأمره
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11(ت!ابإلىيكودت!اب

كلنىواللىرات..ذراتمنخلق..الكوكبهلىانىثىءكل

نوعاختلفمهما،ولاخوا!ها!فاتهالاتتنيرهىهى،المخلوتات

نتماهلل،العلياالجوطبقاتفىالموجودةالهيدروجبننلىرة..الخلق

وفرة.رملحبةفىأو،نباتورقةفىالموجودةالهبدروجينوذرةتماما

I الأوكسجينوذرةتماماتتماثل،ماءقطرةفىالموجودةلأوكسبجين

فىخليةأو،حشرةجسمفىخليةنىأو،خبزمنتطعةفىالموجودة

.الطيورمنطيرجسم

ثلاالأرضفىوالأبنيةُ..المخلوقاتمنخلقكلبناءفىلبنةَهىفالذرة

نماممتماثلةلبناتمنمكونةجميعاولكنها..ومقاصدُهاوأحجامُهاأشكالهاتخلف

مثلاعمارةهدمتداذا..بغيرهاوالارتباطالمكانفىتختلفأنهاالا..التماثل

وأ،جديدشكلوعلى..جديدبنيانبناءفىلبناتهاتستعملأنالممكنفمن

أجسامتتركبوكذلك..جديدةأخرىلبناتمنهتصنع،ترابالىتتحول

المكونةالذراتوتعود..تراباتعودحتىتموتأنوما..جميعاالمخلوقات

جديد.خلقيخلقالترابومن..للترابلأجسامها

..اختلافولافيهلاتفاوت،واحدنظام،كلهالكونفىالمخلوتاتنظام)ن

ولا(تَفَاوُقيمِنْالزختنِخَفقِفِىتاَتزى)تعالىتولهفى3الملكسورةفىكما

ولنأخذ..تعالىالخالقوحدانيةعلىدليل..الخلقفىالنظاموحدةأنشك

نظامه.ووحدة،الخلقصنةثباتعلىمثلاالإنسانجسمخلق

.ذراتمنخُلقالإنسانفجسم
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..الأرضترابمنخلقانه..3الديناحياتهقبلالإنسانجسمكانأينولكن

فىجنيعهاموجودةللجسم.المكونةالعناصركللأن..الأرضترابالىوصيعود

اللهقال/5البمسورةفىالحقيقةهذهعنالعظيمالقرأنحدثناولقد..التراب

تعالى:

،تُرَابينخَلَقْنَحُنمق!ناانبَفثينَرَنجبيخىكُنم)نالناسُيا؟مفاة

وتعود،صاعةكلالخلايامنالملالينألاففيهتموت،مناانسانأىوجسم

التىالخلايامحلتحلجديدةوليدةخلاايا،الوقتنفسفىوقتكون..ترابالى

جسمهوبناء..مستمرةحياةفىالإنسانجسمويظل..ترابالىوتحولتماتت

الله.ماش!اءالىيتجدد

فىالمجراتلنظاممث!ابهالوجدناه،الإنسانجسمخلقنظامفىفكرناواذا

يعود..كرنىكبارالىوتتحولكثيرةنجومتقىمجرةاىففى..الكونىالفضاء

فىتنثر،جديدةوليدةنجوممنهتتكونحيثجديدةمنالمجرةمركزإلى

كونىغبارالىوتعودوتفنىذلكبعدالشيخوخةفتصيبها،الزمنويحتويها.الفضاء

ومتجددةمستمرحياةفىالمجرةتبقى..خلقهاداعادةالنجومموتفمع..وهكذا

الله.ماضاءالى

متماثله،وفطرةواحدقانونانه..كلهالخلقفىالنظامنفسايضاهروهذا

.ضءكمثلةليسواحدوخالق

هذاكانأينولكن..تقويمأحسنفى،الدنيافىخلقهقبلتراباكانالإنسان

فىكان)نه..؟نفسهاالأرضخلققبلمناانسانأىجسممنهخُلقالذىالتراب

حجماالأولىالدخانيةالسماءمنتحتلفراتمن..السديمفى..الكونىالفضاء

الذىالترابوكان..الكونىالسديممنالأرضوتكونت..الأرضحجممنكبر

خلقتالأرضترابومن..الأرضترابضمنمن،منا)فسكأىجسممنهطق

نهايتهاوفى..ترابمنكلها..ونباتوطيروحيوانانسانمنالحيةالكائناتكل

جديد.خلقيثأالترابومن.ترابالىنعود
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ورقةفىأو..جبلفىصخرةفىكانت.منا)نسانجسمفىذرةورب

ذراتوتجست..الأسماكمنسمكةجسدفىأو..مطرماءقطرةأو..شجرة

مناواحدجسمبناءفىتكونأنتعالىالخالقلهاواراد..المصادرمنالعديدمن

..أخرىمرةترابأيعودالجسميموتأنوبعد.فكانت

الأجسامفىالتحللحالاتتتوقف..معينةظروفوتحتالأحوالبعضوفى

مثل..أخرىبموادالجسممكوناتتستبدلطويلزمنوبمرور..ترابالىالميتة

الصخرية.الروا!سببعض

فىتغيرلهايحدثأندون،تتحجرالأجسامبقاياإنالجيولوجياعلماءويقول

تلكفىالعضويةالمالةلفقداننتيجة..الأصليةلموادهاالكيماوىالتركيب

..طويلازمناذلكوشتغرق...فقطالعضويةكيرالموادوتبقى،الأجسام

الأشجاروبعض،الحيةالمخلوقاتأجسامبعضأن،الجيولوجياعلماءويلاحظ

كيران..لهاالمميزبشكلهااحتفاظهامعتتحجر..الأرضصخورفىالمدفونة

كانتالتىالعضويةالموادمنبدلا..السليكونصخورمنمكونة!ارتمادتها

أجسامبقاياهىفالأحافير..،الأحافير)المتحجرةالأجسامتلكوشمون..فيها

عصورفىالأرضفىدننهابعد،الكائناتتلككانتأيا،الحيةالكاثنات

وتتكون..الرسوبيةالصخورفىمتحجرةأجسامالىوتحولها،قديمةجيولوجية

بصخورليسأجصامهافىالعضويةالموادفيهاتستبدل،الأحافيرمنأخرىأنواع

..الحديدكمعدنمعدناالجسمفيصير..المعدنيةبالأملاحولكن..السليكون

ذلك3يحدثوكبف

الموادمنجزثىكليستبدل،معنيةجيولوجيةظروفتحت)نهالعلماءيقول

فيصير،الأرضصخورفىمعدنيةمادةمنبجزءين،المدفونالجسمفىالعضوية

ف!ن..الحديدمعدنمنالأرضصخورمعظمكانولما..معدنيةأحفورةالجسم

حديد.مناحافيرتكونالاحافيرتلك

القضبانأوالسياراتصناعةفىنعرفهالذىالحديدهوليسالحديدومعدن..
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الموادهوالحديدمعدنولكن..(الحديدفلز)هوفهذا..كلا..الحديدية

وأكسيدالمائىالحديدأكسيدمثل،الأرضصخورلمعظمالمكونةالطبيعية

،معادنعدةمنخليطوترابهاالأرضفصخور..الحديدوكربوناتالحديديك

الترابفىالمدفونةالم!يتةالأجسامفىالعضويةالموادباصتبدلاالالجوفيةالميا.وتقوم

السيلكاأوالكالسيومبكربوناتاستبدلتهاف!ن..الترابفىالموجولةبالمواد

كمعدنالأرضصخورفىالمعادنببعضاستبدلتها!ان..حجارةالأجسامصارت

.حديداالأجسامصارت..الحديد

الإنسانلجسميحدث..جميعاالحيةوالكائنات.النباتاتلأجساميحدثوما

.الأرضترابفىودفنهموتهبعد

.ترابالىأولايتحول-ا

.حجارةمنأحفورةالأجسامصارتمعينةجيولوجيةظروفحدثتداذا-2

..حديدمنأحفورةالأجسامصارتأخرىجيولوجيةظروفحدثتو)ذا-3

الىأجسامهمتتحولأنبعدجديداخلقااللهسيبعئهمكيفالكافرونويتساءل

سيبعثهمبأنهوتعالىتباركاللهيختحداهم؟السنينملايينوبعد،الأرضفىتراب

تتحولأنبعدولكن،فحسبترابإلىأجسامهمتحولبعدليس،جديداخلقا

سورةفىتعالىاللهقولفذلكحديدمنأحافيرأو،حجارةمنأحافيرإلىأجامهم

.94الإسراء

أوْحِجَارَةكُونُوا.قُلْجَدِيدأخَلْقأتمَبْعُوثُونَ"ناؤرُلَاتأعِظَامأكُئا"ذاؤتَالُواأ

أؤذفَطَرَكُمْائذِىتُلِيُعِيدُنَامَنفَسَيَقُولُونَضدُورِكُمْيخىيَكبُرُمئَاخَفثأاؤ.حَدِيدأ

تَرِي!اً.يَوْنميَكُونَانعَسَىقُلهُوَمَتَىوَبَقُولُونرُءُوشهُنمالَنكَفَسَيُتفِضُونَمَز؟

."فَببلأإلأنبِتْغُ)نؤنَظُنونيخنلإ.نَتن!نَجيئونَبَذعُوكنم

عنالعظيمالقرآنتكلمف!ذا..الأحافيرعنشيئايعلمونالقدامىيكنولم

علىدليلذلكف!ن،حديثاإلاالجيولوجياعلميكتشفهلممماالحيةالأجساممصير
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منعصركلفى،جميعاالبشرالى،وجلعزاللهمنرسالة،العظيمالقرآنأن

السبيلسواءإلىويهديهم..يحدثهم..يوم-القيامةوالىنزولهيوممن،العصور

أفكارهم.وتستوعب..عقولهمتطيقماقدرعلى

واليهيحييهمالذىوهو..يميتهمالذىوهوالناسخلقالذىهووجلعزوالله

.يرجعون
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يلِ!--أم(ئخ!تابإلىيكودتاب،!

كما..ذلكفىشكلاالأرضهذهترابمنالإنسانجسمخلقلقد

فِنَرَيْبفِىكُنتمْإنالئاسُأئهَأيَاأ:5الحجصورةنىنعالىاقهتال

.،نُزابمنخلَقتهُملَإناانبَنثِ

اللهرسولأنوأحمدوأبوداودالترمذىرواهشريفنبوىحديثوفى

منآدمالدُوخلقآدمبنووالناس):فيهقال-وسلمعليهاله-صلى

.(تراب

يحدثعماوتحدثنا،منهخُلقبماسُمىفهو..الأرضهذهأديممنخلقفأدم

وأمكانهفىيظلوقد..ترابإلىأولاًيتحولانهوقلنا،موتهبعدالإنسانلجسم

وأ..صخرةمنجزءأوبحرقاعفىأوجبلقمةفىيصيرفقد،وعناكهنايتثتت

مطلعها:قصيدةالمعرىأبوالعلاكتبالزندسقطوفى،الطرقاتفىترابايصير

ش!ا*ترنمأوبافينوخواعتقادىملتىفىمجدغير

نادكلفىالبشيربصوتقشاذاالنعىصوتوشبية

الميادغصنهافرععلىغنتأمالحمامةتلكمأبكت

عاد؟عهدمنالقبورفأينالرحبتملاقبورناهذى:صاح،

الأجسادهذهمنالاالأرضأديماظنماالوطأخفف

والأجدادالآباءهوانالعهدقدملانبناوقبيح

العبادرفاتعلىاختيالالارويداًالهواءفىاسطعتانسر

الأضدادتزاحممنضاحكمرارألحدأصارقدلحدرب

الحيةالمخلوقاتمنخلقأىشأنشأنه،يموتعندماالإنسانجسمان
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ذلك،وغيرومياهورياحمطرمن،التعريةعواملوبفعل،ترابإلىيتحول-جميعاً

الكافرونويعلم..فيهدُفنالذىمكانهفىيظلولا،وهناكهنايتبعئرالترابفإن

سورةفىفتقرأ..الحقمنبهتعا.لىاللهيحدثهممايصدقونلاولكنهم،ذلك

بَلْجَديدخَلْننلَفِىإناأالأرْضِفِىضَلَلْنَاإذَاأوَقَالُواْ):تعالىاللهقولا0السجدة

.،كافِرُونَرَبِقِمْبِلِقَاءِهُمْ

فىمكانكلفىالموتبعدتراباأجسامناتئشتإذااأى:الأرضفىضللناإذا1

؟جديداخلقاذلكبعدانبعثأى؟جديدخلقلفى1)نا،الأرض

وتعالى:تباركاللهيقول7-8سبأسورةىوف

لَفِىإنكُنممُتزقٍكُلمُزقْتُنمِإذَائشئُكُمْزجُلءعَلَىنَدُلْكُمْهَلْواكَفَرُائذِينَوَتَالَأ

انعَدَابنجىبِالآمحِرَةِيُؤْمِنُونلَاالَّذِينَبَلِجِنةبِهِامكذِبأاللهكلَىأَقتَرَى.جَدِيدٍخَلْتي

.الْبَعِيدِ،وَالضلاَلِ

إنباؤهوكان،قريشفىمشهوراًعلما-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولوكان

رجلعلىئدلكمهل!:تعالىقولهمعنىفما،للجميعمعروفاالموتبعدبالبعث

علىيُدذكما،عليهالدلالةعليهمويعرضوا،ينكروهأنقصدوا)نهم:(ينبئكم

اذا..والسخريةبهالهزؤ-اللهلعنهم-بذلكيريدون..مجهولأمبرفىمجهول

كلوفُرقتوبليت،أجسادكممزقتآى:جديدخلقلفىإنكمممزقكلمزقتم

.الأرضترابفىتفريق

أخرىمرةخلقهعلىوقادر،الشتاتذلكجمععلىقادروتعالىتباركوالله

قولهىف/3القيامةسورةفىالمعانىبعضمنذلكيكونوقد..كانكماجسما

تبعثرلشىءالايكونلاوالجمع،!عِظَامَهُنجْمَغائنالإنسَانُ(يَحْسَبُ!:تعالى

المصذقسؤال..ويتساءل-السلام-عليه)براهيمسيدناويتعجب.وتشتت

026البقرةسورةفىكما..أجسامهمتشتتوقدالموتىاللهيحى-كيفالمؤمن

جلاله:جلاللهتولفى
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وَلَكِنبلَىقَالَتُؤْمِنْلَمْأوقاَذالْمَوْتَىتُحْىِكَيْفَارِنىِزبًإبْرَاهِيمُتالَوَ)ذء

مِنْهُنجَبلكُلًعَلَىاجْعَلْثُئ!إلَيْكَفَصرْهُنالطيْرِمِنأزنجغةفَخُذْقَالَتَفبيئيَطتئِنً

."خكِيئمعَزِيزاللهأنوَاكلَمْسَغيأيانِينَكادْعُهُنثُئمجُزءًا

علىاللهقدرةيُنْكِرْلم-السلامعليه-إبراهيمالنبىأن،الكريمةالآيةمننلاحظ

-عليه)براهيمالنبىيكنفلم.الإيجادحدوثكيفيةعنسألولكنه،الإيجاد

النفوسانوذلك،المعاينةطلبو)نما،قطالموتى)حياءفىشاكاً-السلام

ليزدادوسأل.العينرؤلةفأرادبقلبهابصرفقد..بهأخبرتمارؤيةالىمستشرقة

يقينه.الىيقينأ

بينالفرقبحصولقلبىليطمئنسالتكأى:9قَلْيِىلًيَطْمَثِنوَلَكِننجلَىتَاذأ

عيانا.والمعلوم،برهانأالمعلوم

جديداً؟حياًجسدأوالعظامالترابمناللهيبعثكيفالكافرونويتساءل

سبحانه:اللُهتول،05-47الواقعةسورةفىنقرأذلكوفى

الْأَؤلُونَ.أبَاؤُنَااوَ.لَمَبْعُوثُونَإنَّا1وَعِظَاماًتُراباًؤَكُئامِتْنَاآ)ذَايقُولُونَوَكَانُواأ

.(ئعْفوميَوْممِيقَاتِالىلَمَجْمُوعُونَ.وألآخِرِينالأؤَلِينَانْتُلْ

تعالى:اللهيقول7897-يسسورةوفى

ائذِىئدمِهَائلْ.رَمِيئموَهِىَانعِظَامَئحْىِمَنتَالَخَلْقهُوَنَجىتثَلألَنَاوَ!رَتة

."عَلِيمخَلْتييكُلًوَهُوَفز؟اؤذانشَأهَا

فيها،لأحياةنطفةمنأنشاناهأنانسىأى:،خَلْقَهُوَنَسِىمَثَلألَنَاوَضرَقيإ

نفسهمنالسائلالكافرجوابإنأى،الروحفيهاونفخنا،الحياةسرفيهافركبنا

!عاللهصلى-النبىأتىأبىبنعبداللهأنالآيةنزولسببانوقيل..حاضر

ففهم..؟رئمبعدماهذايُحىاللهأنأترىمحمديا:فقالحائلبعظم-وسلم

ويدخلكاللهويبعثكنعمأ:لهوتال،قصده-وسلمعليهاللهصلى-الهرسول

الآية.فنزلت،،النار
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البعثم!نكرىعلىاحتججلالهجلاللهلأن،القياسصحةعلىدليلهذاففى

وَهِىَانيظَاتميُخىِمَنْقَالَخفقَهُوَنَسِىَمَثَلأننَاؤضَرَبَة:فقالالأولىبالنشأة

ؤهُوَيكُلفزةٍاوْزاتشَأهَاائدىبُحْيِيهَاقُلْ!:تعالىتولهفنزل،باليةأى."رَمِيئم

.)عادتها.علىقاثرفهو..ضىءغيرمنمرةأولأنشأهاالذىاللهفهو"كييمخَلْتن

كيفأ!:"كلِيمخَلْقٍبِكُلوَهُو001َالترابوهوشىءمنالثانيةالنشأةفى

ويعيد.يُبدىء

،الكفارباليُشغلكانموضوع،الموتبعدترابالىالإنسانجسموتحول

ذكرجاء35-38المؤمنونسورةفى..الموتبعدالبعثحقيقةينكرونوكانوا

وَمحظامأئرابأوَكُتئمْمِئمْاذَاائكُمْأيَعِدُكمْأ:نعالىاللهقولفىللبعثالكفار)نكار

وَتخيانَمُوتُالذئياحَبَاتُتاالأهِىَانْ.تُوعَدُونلِتاهَيْهَاتَهَيْهَاتَ.ئخْرَجُودأانكُمِ

.،يمُؤينِينَلَهُتخنُوَقاكَلإئااللهعَلَىافْتَرَىرَجُلالاْهُوِانْ.يتنعُوثِبنَنحْنُوَقا

..للبعدكلمة:هيهاتهيهات"قماذامخرجونأنكمأيعدكم!:والمعنى

وكيف..،ؤنَحْيَانَمُوتُالدْنْيَاحَيَلاُشَاإلَاهِىَإن01ْتوعدونمابعيدأقالواكأنهم

الاس)ناى:وتأخيرتقديمفيهالكلام..؟البعثيقرونلاوهمونحيانموتكالوا

والمعنىاواركعىواسجدىأ:قالكما..ونموتفيهانحياالدنياحياتنا

فىالبلاكةأساليبمنأسلوبوهذا.السجودقبلفالركوع(واستجدىاركعى)

اللغة.

هَدَاالنىنِرُونَققَالَئِتهُنمئنِدزجَاةهُمانعَجبُوابَلْة:4-2قسورةوفى

يتهُنمايلأَزضُنَنمُف!فاعَلِئنَاتَذبَعِيدةرَجْغذَلِكَتُرابأوَكُنابتتا"ذَا0محَجي!ثشَىة

.(خفِيطبمتَاثؤجمندَتا

فكأن،الموتبعدالبعثوهوالحديثَ//،سياقمنيُعرف)ضمارالأيةفى

حَقيقةفضمرت..بعيدرجعذلك،جديدمنأنبعث،تراباوكنامتناأ)ذا:المعنى

..عليهيدلالحديثسياقلأنالموتبعدالبعث

.محالأىبعيدردهوأى..الردالرجع:بعيدرجعذلك
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مستنكرمستبعدبعيدرجعذلك..؟نرجعاجسامناوتفنىنموتاحين:أى

فىأجسادهممننأكلماأى:،بنهُنمالأزضُتنقُصُفامحَبنتاقذة..ومحال

ىأدالى،ذهبتوأين،الأبدانتفرقتأينعلينايخفىولاذلكنعلم..البلى

الشامل.العلممنذلكلكلحافظأى:(حَميطكِتاثوجمنْدَتا).صارتثىء

هذهبترابيختلطترابالىموتهابعدالأجسامتحولحقيقةشقممانفهم

وا..ممزقكلويتمزق..الأرضفىويضل..وهناكهنايتبعثروقد..الأرض

الخلقاعادةعلىتادرتعالىواله،حديدأوحجارةمناحافيرألىالأجسامتتحول

..والحسابالبعثيوم

الىيتحولفالذى..موتهبعدترابإلىيتحوللاالإنسانأن،البيانعنوغنى

فلاالروحوأما،ربهاالىتعودوانماتبلىفلاالنفسأما..فقطالجسمهوتراب

..-وجل-عزالىأمرمنفهريبوت

الحياةفىيعيشهودانما..العدمالىبصيراويتهىلابشريةكنفسفالانسان

بعدهابموتلاالذىالأخرىالحياةالىالدنياالحياةمنيشقلذلكوبعدالدنيا،

نعيمفىالبنةفىاما،خلقهأطوارمنطورأخرفى،فبهاالانسانويستقر..أبداَ

مقيم.عذابفىالنارفىواما،دائم
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